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 في

ِالف ق ه)  (أُُصول 

 خطه بيمينه

 شريف فوزي سلطاند. 

 عفا اهلل عنه مبَنّه وكرمه
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ً
٧ له وأؿهس أن محمسا الخمس هلل وأؿهس أن ال ئله ئال هللا وحسٍ ال ؿٍط

 ٓبسٍ وضػىله.

لى اللهم وباض٢  كّلِ  وصخبه و٤ّلِ مً اَخسي بهسًه واٟخٜى أزٍط  آلهٓلُه ٓو

 واًتن بؼيخه ئلى ًىم السًً.

 أما بعد:

ٔت ؤلاػالمُت، التي حٔحن ال٠ُٜه  ٛان أكى٨ ال٠ٜه مً أؿٚط ٓلىم الـَط

ُت مً أزلتها، ئش َى الٔلم الصي  واإلاجتهس واإلاٜتي ٓلى اػخيباي ألاح٦ام الـٓط

وٕ  ىآسٍ ًطػم ٟىآس جٜؼحر الىلىق، ٍو ومىاهج هىابٍ الاظتهاز ٟو

ُت اللاةبت.  الاػخسال٨، للخىكل ئلى ألاح٦ام الـٓط

ا ٓلى اإلابخس ب أال وئن مً ألٌٝ مذخلطاث ٓلم أكى٨ ال٠ٜه، وأٌؼَط

جّي وأحبها ئلى اإلاىخهي" الىضٟاث " لإلمام السمـ٠ي الٔال  مت اإلاح١٠ أبي اإلأالي الجٍى

ٜحن  –   .ٓلُه ضحمت هللا –ئمام الخطمحن الـٍط

س ي لها ٣ىذ ٟس وهٔذ ٓلحها َصٍ  وئوي أزىاء زضاػتي لهصٍ الىضٟاث وجسَض

 ،
ً
 حؼىا

ً
 هللا حٔالى أن ًخ٠بلها ٟبىال

ً
الخاؿُت وػٌطث حىلها َصٍ ؤلاهاءاث، ضاظُا

يخٜٕ بها ًالب الٔلم ئهه ولي شل٧ وال٠ازض ٓلُه.  ٍو

 

 

 

 شريف فوزي سلطان                                                                                                      
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 )مبادئ علم أصول الفقه( 

:
ً
 هِم بٔوهم َصٍ اإلابازب ٟاةال

 احلدُّ واملوضوعُ ثم الثمرةْ إن مبادًِ كلِّ فهٍّ عشرةْ

 واالسمُ الستمدادُ حكمُ الشارعْ ووسبتٌ وفضلُهُ والواضعْ

 مه درى اجلميعَ حازَ الشرفاو مسائلٌ والبعضُ بالبعضِ اكتفي
 

٠َلُس به الخٍٔطٝ الجامٕ إلاؼاةله اإلااوٕ مً زدى٨ ٗحٍر ُٛه  (1 الخس: وٍُ

 وػُأحي.

: زالةل ال٠ٜه ؤلاظمالُت، وػُأحي بُانها. (2  اإلاىهْى

 الشمطة:  (3

ُت مً أزلتها الخٜلُلُت، وشا٢ داق بال٠ُٜه  - أ اػخيباي ألاح٦ام الـٓط

 واإلاجتهس.

ت ٣ُٝ اػخيبٍ الٔلماء ألا  - ب ُت مً أزلتها الخٜلُلُت، وشا٢ مٔٛط ح٦ام الـٓط

داق بما َى زون ال٠ُٜه واإلاجتهس، لُٔٚط إلااشا ادخلٜىا و٣ُٝ ادخلٜىا، وما 

 اإلاىٟٝ مً ادخالٛهم.

مئىان إلاا زوهىٍ. - ث  الش٠ت بالٔلماء والًا

ٔت بلٜت ٓامت. - ر  ٛهم الـَط

ُت. (4  اليؼبت: ٌٔخبر ٓلم أكى٨ ال٠ٜه أػاغ للٔلىم الـٓط

ُت.ٛوله: له مً الٜ (5  ول ما لؼاةط الٔلىم الـٓط
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 ًٓ الجُل ألاو٨ ول٥ً لم  (6
ً
واهٔه: لم ٥ًً ٓلم أكى٨ ال٠ٜه أظىبُا

ىه، ٛبسأ بصل٧ ؤلامام الهمام  هىٍ، ٛلما ٣ثرث الٔلىم وجىىٓذ بسأ جسٍو َسوَّ ًُ

  الـاٛعي 

 الاػم: ٓلم أكى٨ ال٠ٜه. (7

 مً:الاػخمساز: َصا الٔلم مؼخمس  (8

ت هللا.ال٠ُٔسة، ئش أن ظمُٕ ألاح٦ام الـ - أ ُت مخىٟٜت ٓلى مٔٛط  ٓط

 الل٘ت الٔطبُت. - ب

ُت. - ث  ألاح٦ام الـٓط

ى  (9 ح٥مه: ٓلم أكى٨ ال٠ٜه مً ٛطون ال٥ٜاًاث ٓلى مجمْى ألامت، َو

 ٛطن ٓحن ٓلى ال٠ُٜه واإلاٜتي واإلاجتهس.

اجه التي ًبحثها وػُأحي بُانها. (11 ٠لس بها مىهٓى  مؼاةله: ٍو
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 ( تعريف أصول الفقه) 

ت ٛلى٨ مً أكى٨ ال٠ٜهحـ( 1)َصٍ وضٟاث   (2)خمل ٓلى مٔٛط

وضٟاث: ظمٕ ٟلت، بذالٚ أوضاٞ، ظمٕ ال٥ثرة، وال٠لس أن َصا متن  (1

 مذخلط.

ح مً اإلالىٝ  (2 جي  –جلٍط اإلاتن لم ٌـخمل ٓلى ، بأن َصا $ؤلامام الجٍى

 .ػاةط مباحض أكى٨ ال٠ٜه، وئهما اؿخمل ٓلى بٔوها، مذخلطة

 (4)ال٠ٜه ألاكى٨ وألادط أحسَما ، (3)عأًً مٜطزًًمً ُظ  (2)مإلٝ (1)وشل٧

 ال٠ٜه.ئؿاضة ئلى ٓلم أكى٨  (1

 م٥ّىن. (2

 أي لِؼا مط٣بحن، وشل٧ ألن ؤلاٛطاز له ئًالٟان: (3

ى اإلا٠لىز َىا.  ألاو٨: ما ٠ًابل التر٣ُب َو

 الشاوي: ما ٠ًابل الخشيُت والجمٕ.

 أكى٨ ال٠ٜهالٔلما (4
َ
ىن

ُ
ٛ ِٔطّ ٌُ ً:ء ححن  ىهه بآخباٍض  ، ٌٔٛط

 مً ٤لمخحنألاو٨: بآخباٍض مط٣
ً
 م٥ىها

ً
 ئهاُٛا

ً
 ، أكى٨، ٠ٛه.با

 ٓلى  الشاوي:
ً
 َصا الٔلم، أكى٨ ال٠ٜه.بآخباٍض ل٠با

 ٍٔط بخوػِبسأ اإلالىٝ 
َ
خباض ألاو٨، ُمٜ  ٓلى شل٧ بٔى ٝ أكى٨ ال٠ٜه باآل

ً
ِطٓا

ٜاث.  الخٍٔط

بجى ٓلُه ٗحٍر ًُ )1)ٛاألكل ما   (2(، والْٜط ما ًبجى ٓلى ٗحٍر

صا البىا أكل٣ما ج٠ى٨: ألاػاغ  (1 ىا٢ أكل مٔىىي  أكلء، َو ، حس ي، َو

 ٠٣ىل٧: ألاب أكل أبىاةه.

 ٛاةسة ش٣ط الْٜط َىا أمطان: (2

 جىهُح مٔجى ألاكل. ألاو٨:

 الشاوي: بُان ؿٚط ٓلم أكى٨ ال٠ٜه.
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 َى الٔلم الـٍطٝ ْٛط ًٓ أكى٨ ال٠ٜه. ٛال٠ٜهُ 

 ٛاةسة :

 له ئًالٟاث مجها:
ً
 ألاكل اكٌالحا

.." َوَأِقيُموا الصَََّلةَ حٔالى:"  ٟىله اللالةأكل وظىب  ٛخ٠ى٨:السلُل،  -أ

 [34]البلزة:

 الطاجر، ٛخ٠ى٨: الاكل في ال٥الم الخ٠ُ٠ت ال اإلاجاظ. - ب

 : ئباحت أ٤ل اإلاُخت للموٌط ٓلى دالٚ ألاكل.الشابخت، ٛخ٠ى٨ ال٠آسة  - ث

ه في باب ال٠ُاغ، حُض أن أحس أض٤ان ال٠ُاغ - ر صا ػىٔٛط ، اإلا٠ِؽ ٓلُه: َو

 ٓلُه( )اإلا٠ِؽألاكل 

َٓ بٔس أ ى الجعء ألاو٨  $ ٚ اإلالىٝطّ ن  مً اإلاٜطزًً، ػُّٔطِٚ ال٠ٜه  ألاكل َو

ى الجعء الشاوي مً   اإلاٜطزًً.َو

ت ألاح٦ام(1)وال٠ٜه ُت (2): مٔٛط ٠ها  (3)الـٓط  (4)الاظتهازالتي ًٍط

 ل الٜهم الس١ُٟ.ُال٠ٜه ل٘ت: الٜهم، ٟو

: ٛهى ٣ما ش٣ٍط اإلالىٝ 
ً
ٜه اكٌالحا  .$أما حٍٔط

ت التهُإ أي  (1 التي ٠ًخسض بها ٓلى  اإلال٥تألاح٦ام، بأن ج٥ىن لسًه  إلأٛط

تجحلُل   لها بالٜٔل. والم اإلأٛط
ً
 ٥ًً حاكال

2)  :
ً
دٌاب هللا اإلاخٔل١ بأٛٔا٨ والاح٦ام: ظمٕ ح٥م، والخ٥م اكٌالحا

 اإلا٦لٜحن باالٟخواء أو الخذُحر أو الىهٕ.

ُت (3 ا ٤األح٦ام الل٘ىٍت أو ال٠ٔلُت أو الخؼابُت  وأدطط بالـٓط ٗحَر

 حىَا.وه

٠ها أدطط  بهصا ال٠ُس ألاح٦ام  (4 ُت ال٠ٌُٔت  التي ال ٥ًىن ًٍط الـٓط

الاظتهاز ٣ىظىب الللىاث الخمؽ وحطمت العها، وئٛطاز هللا حٔالى 

 بالٔبازة، ووظىزٍ ػبحاهه وحٔالى.
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 ٓجها.
ً
ا  وإلاا أؿاض ئلى ألاح٦ام في حٍٔطٝ ال٠ٜه ػُص٣ط ًٛط
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 ي(الشرعالحكم  )أقسام

الىاظب واإلاىسوب واإلاباح واإلاحِىض واإلا٥طوٍ والصخُح (: 1ألاح٦ام ػبٔت)

 .والباًل

 ألاح٦ام بىىٓحها: الخ٦لُُٜت والىهُٔت. $٠ًلس اإلالىٝ  (1

 ٛالخ٦لُُٜت دمؼت: الىاظب واإلاىسوب واإلاباح واإلاحِىض واإلا٥طوٍ.

ت دمؼت: الؼبب والـطي واإلااوٕ والصخت والبٌالن، وش٣ط اإلالىٝ ُوالىهٔ

 َىا ازىحن مجها. $

 ٛاةسة:

 ت:ٞط بحن ألاح٦ام الخ٦لُُٜت والىهُٔالٜ

جذُحر، ٦لُُٜت: هي ما ز٨ ٓلُه دٌاب الـْط مً ًلب ٛٔل أو جط٢ أو ح٦ام الخألا 

لب التر٢: اإلاحِىض واإلا٥طوٍ والخذُحر  :ٌٛلب الٜٔل: الىاظب واإلاىسوب، ًو

 واإلاباح.

أػباب وؿطوي ومىاوٕ، ز٨ ٓلُه دٌاب الـْط مً  ألاح٦ام الىهُٔت: هي ما

ٚط  ْٔ ُ
أح٦ام الـْط الخ٦لُُٜت ٓىس وظىزَا، ٛطؤٍت الهال٨ ػبب وظىب اللُام، ح

ترجب ٓلى شل٧ ٤له الصخت والىهىء ؿطي لللالة ، والخُى ماوٕ مجها، ٍو

 والبٌالن.

ٔاٟب ٓلى جط٣ه) ٓلى ٛالىاظب: ما ًشاب  (1ٛٔله َو

ٝ باألزط َصا الخٍٔطٝ الصي ش٣ٍط اإلالىٝ َى ما ٌؼمُه الٔلما (1 ء بالخٍٔط

ىهه بالخس أي ببُان ح٠ُ٠خه أي اإلاترجب ٓلُه، وأ٣ثر ألاكىلُحن  ٌٔٛط

صا بال   ٧ أزٞ وأهبٍ، ولهصا ٟالىا:ؿَو

، ٤اللالة واللسٞ وبط الىالسًً وكلت الطحم الىاظب ما أمط به ال
ً
 الظما

ً
ـاْض أمطا

 والخب في هللا.
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ٜحن  م٥ً الجمٕ بحن الخٍٔط   الىاظب: ٥ُٛىن -باألزطٍطٝ الخٍٔطٝ بالخس والخٔ –ٍو

ؼخح١ جاض٣ه ال٠ٔاب ".  َو
ً
 بحُض ًشاب ٛآله امخشاال

ً
 ظاظما

ً
 " ما أمط به الـاْض أمطا

 ٛاةسة:

 ألن الىُت ؿطي في صخت الٔبازة. وئهما ٟلىا:" ًشاب
ً
 ٛآله امخشاال

لىا:" ٌؼخح١ جاض٣ه ال٠ٔاب  لٜح".ٟو  ألن هللا حٔالى ٟس ٌٜٔى ٍو

 ٛاةسة:

 مجها: ٓخباضاث مخٔسزةالىاظب ًى٠ؼم با

 :الىاظب الُٔجي وال٥ٜاتي 

 الـاْض مً ٤ل م٦لٝ بُٔىه، ٤الللىاث الخمؽ، واللُام.الُٔجي: ما ًلبه ٛ

وال٥ٜاتي: ما ًلب الـاْض حلىله مً ظمآت اإلا٦لٜحن ال مً ٤ل ٛطز مجهم ٣سًٛ 

 ، وكالة الجىاظة، وألاشان.اإلاُذ

 :الىاظب اإلاٌل١ واإلا٠ُس 

، وئن ٤ان الخأدحرٍ بىٟذ مٔحن، وال ئزم مٕ ـاْض زون أن ًحسزال ٛاإلاٌل١: ما ًلبه

 ًيبغي اإلابازضة ألن آلاظا٨ مجهىلت.

 ، وال٥ٜاضة الىاظبت ٓلى مً حىض في ًمُىه.مشل: ٟواء السًً

حلل ؤلازم بالخأدحرواإلا٠ُس: ما ًلبه الـاْض ُم  خه، ٍو  ٟو
ً
ىا ِ

ُّ َٔ. 

  وكىم ضموان. الخمؽ،الللىاث  :مشل 

  حر اإلا٠سض:الىاظب اإلا٠ّس  ض ٗو

 ٤الع٤اة.ٛاإلا٠سض: ما 
ً
 محسزا

ً
 ّٓحن الـاْض مىه م٠ساضا

حر اإلا٠سض: مالم ٌّٔحن   الـاْض م٠ساٍض ٤الى٠ٜت ٓلى العوظت والخٔاون ٓلى البر.ٗو

 حر اإلأحن )اإلا  ذحر(:الىاظب اإلأحن ٗو

.
ً
 ٛاإلأحن: ما ًلبه الـاْض بُٔىه ٤اللالة، وضز اإلا٘لىب ئن ٤ان ٟاةما
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حر  ٝ ُٛه بحن أمىض مٔلىمت ٥٣ٜاضة الُمحن، (: ما دّحر )اإلاذحراإلأحنٗو
ّ
الـاْض اإلا٦ل

ئًٔام ٓـطة مؼا٣حن، أو  ٛان الىاظب ٓلى اإلا٦لٝ ٛحها واحس مً زالزت أؿُاء:

ى  حن َو ّٔ ىس ٓسمها ٛالىاظب م بت، وشل٧ ٓىس الاػخٌآت، ٓو ٣ؼىتهم، أو ٓخ١ ٟض

 كُام زالزت أًام.

 (1ٌٔاٟب ٓلى جط٣ه)واإلاىسوب: ما ًشاب ٓلى ٛٔله وال 

واإلاىسوب: ٠ًا٨ ُٛه ما ُٟل في الىاظب، مً أن َصا حٍٔطٝ باألزط ل٥ً  (1

ازة  م٥ً الٍع  ٗحر ظاظم" ٍو
ً
ٜه ٓىس ألاكىلُحن:" ما أمط به الـاْض أمطا حٍٔط

 
ً
ٜحن ٛى٠ى٨: الىاظب:" ما أمط به الـاْض أمطا  بحن الخٍٔط

ً
ٓلى شل٧ ظمٔا

 وال ٗحر ظاظم 
ً
 ٌٔاٟب جاض٣ه" بحُض ًشاب ٛآله امخشاال

 والخمِؽ. الازىحنخا الوحى، وكُام ٔمشل: ض٣

 :ٛاةسة

، مً دال٨ ال٠طاةً، ٛاشا وُ  ت ٣ىن ألامط ٓلى ػبُل ؤلالعام أو ٗحٍر ىت  ظسثمٔٛط ٍٟط

 –٠ُىاٍ ٓلى أكله مً الجعم بئال أها و ها بجلٚط ألامط مً ؤلاًجاب ئلى الىسب أدص

 وػُأحي شل٧ في باب ألامط والىهي.

 (1ال ًشاب ٓلى ٛٔله وال ٌٔاٟب ٓلى جط٣ه) واإلاباح: ما

واإلاباح ٣صل٧ ٠ًا٨ ُٛه ما ُٟل ُٛما ٟبله، مً أن ما ّٓطٛه به اإلالىٝ  (1

ر  $ ، ل٥ً حسٍ ٓىس أ٣ثر ألاكىلُحن:" ما دّحِ  بأزٍط
ٌ

ٝ اإلا٦لٝ بحن ٛٔله  حٍٔط

ازة ٓلى شل٧:" بحُض ال زىاب ٓلى ٛٔله وال ٠ٓاب ٓلى  م٥ً الٍع وجط٣ه" ٍو

 جط٣ه"

.و ُخت البحط، مشل: حل م  الخجٍز

 :ٛاةسة

 زدل اإلاباح في همً ألاح٦ام الخ٦لُُٜت مٕ أهه لم ًخٔل١ به ًلب؟ ٣ُٝٛان ُٟل: 

ُل: لىظىبالجىاب: ألن الخ . ذبحر داق باإلا٦لٝ، ٟو
ً
 آخ٠ازٍ مباحا
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 ٛاةسة:

 اإلاباح:ٌٔٚط 

َلَة الصَّْياِم الرََّفُث إِ چ  : ٟا٨ حٔالى:الىم ٓلى حلهب -أ  چ َلى ِنَساِئُكمْ ُأِحلَّ َلُكْم لَي ْ

  [٧٤٣البلزة: ]

ََل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإْن طَلَّْقُتُم چ  ٟا٨ حٔالى: :بالىم ٓلى هٜي الخطط ًٓ ٛآله - ب
ُعوُىنَّ َعَلى اْلُموِسِع َقَدرُُه َوَعَلى  وُىنَّ َأْو تَ ْفِرُضوا َلُهنَّ َفرِيَضًة َوَمت ّْ النَّْساَء َما َلْم َتَمسُّ

 [٦4٢البلزة: ] چ (632َتاًعا بِاْلَمْعُروِف َحقِّا َعَلى اْلُمْحِسِنيَن )اْلُمْقِتِر َقَدرُُه مَ 

باػخصخاب البراءة ألاكُلت، ٛٔىس اهخ٠اء السلُل السا٨ ٓلى ؤلاًجاب أو  - ث

 الىسب أو الخِط أو ال٥طاَت ج٥ىن ؤلاباحت.

ت ئلى ؤلاباحتبال٠طاةً  - ر ِشُروا ِفي فَِإَذا ُقِضَيِت الصَََّلُة فَانْ تَ چ  ٟا٨ حٔالى: :اللاٛض

 چ(01)ِثيًرا َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ اْْلَْرِض َوابْ تَ ُغوا ِمْن َفْضِل اللَِّو َواذُْكُروا اللََّو كَ 

  [٧١الجمعة: ]

 ٛاةسة:

 ئشا ٤ان وػُلت ئلى واظب، ٣ـطاء اإلااء ٓلى ال٠ازض ٓىس ٓسم اإلاباح ٟس ًلحر 
ً
واظبا

 .للىهىء ،وظىزٍ

 ئشا ٤ان
ً
س ًلحر محطما لى محطم، ٤البُٕ بٔس هساء الجمٔت و٣صل٧ ٟس وػُلت ئ ٟو

.
ً
 وم٥طوَا

ً
 ًلحر مؼخحبا

ٔاٟب ٓلى ٛٔله)  (1واإلاحِىض: ما ًشاب ٓلى جط٣ه َو

1)  
ٌ

ٝ ٠ا٨ في اإلاحِىض ما ُٟل في ٗحٍر مً أن ما ّٓطٛه به اإلالىٝ حٍٔط ،  وٍُ بأزٍط

م٥ً  ألاكىلُحن:" ما ههى ٓىه الـاْض أ٣ثر ل٥ً حّسٍ ٓىس  ، ٍو
ً
 ظاظما

ً
نهُا

از  الٍع
ً
ؼخح١ ٛآله ال٠ٔاب"ة ٓلى شل٧:" بحُض ًشاب جاض٣ه امخشاال  َو

، والُ٘بت وهحى شل٧. ٌُٔت الطحم، وال٠ٔٞى اء، ٟو  مشل: الٍط
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  ٛاةسة:

 (:)الخطامٌٔٚط اإلاحِىض 

 م ُه " ٣حسًض:: بالىم ٓلى الخحٍط
ُ
ْؼِلِم َحَطاٌم، َزُمُه َوَمال

ُ ْ
ى اإلا

َ
ل َٓ ْؼِلِم 

ُ ْ
لُّ اإلا

ُ
٤

ْطُهُه  ِٓ  .[رواه مسلم]" َو

  ":َوََل تَ ْقَربُوا الزّْنَا ِإنَُّو َكاَن فَاِحَشًة َوَساَء َسِبيًَل چ  ٟا٨ حٔالى:بالىهي اإلاٌل١

 [ 4٦إلاسزاء: ] چ(36)

 ا آتَ ْيُتُموُىنَّ چ  ٟا٨ حٔالى:: بالىم ٓلى هٜي الخل َوََل َيِحلُّ َلُكْم َأْن تَْأُخُذوا ِممَّ

  [٦٦٥البلزة: ] چَشْيًئا 

 ٓ ارَِقُة فَاْقطَُعوا  چ  ٟا٨ حٔالى: لى الٜٔل:بالىم ٓلى ال٠ٔىبت اِرُق َوالسَّ َوالسَّ

 [4٤: املائدة ] چ (34أَْيِديَ ُهَما َجَزاًء ِبَما َكَسَبا َنَكاًَل ِمَن اللَِّو َواللَُّو َعزِيٌز َحِكيٌم )

 (1واإلا٥طوٍ: ما ًشاب ٓلى جط٣ه وال ٌٔاٟب ٓلى ٛٔله)

٠ا٨ في اإلا٥طوٍ ما ُٟل في ٗحٍر مً أن (1 ،  ٍو حٍٔطٝ اإلالىٝ له حٍٔطٝ بأزٍط

ٜه بح٠ُ٠خه:"  ازة:" ل٥ً حٍٔط م٥ً الٍع  ٗحر ظاظم، ٍو
ً
ما ههى ٓىه الـاْض نهُا

 وال ٌٔاٟب ٛآله"
ً
 بحُض ًشاب جاض٣ه امخشاال

 الالخٜاٚ في اللالة، والخبؼم ٛحها وهحىٍ.مشل: 

 ٛاةسة:

ٔٚط اإلا٥طوٍ: " ًٓ الـطب ملسو هيلع هللا ىلص " ٣جهُه ال٥طاَت:بالىهي اإلالطوٚ ئلى  َو
ً
ٟاةما

س ُكٚط َصا الىهي ئلى ال٥طاَت" بـطب الىبي  مً ظمعم ملسو هيلع هللا ىلص والخسًض ضواٍ مؼلم، ٟو

 "
ً
 ٣صل٧. [رواه مسلم]ٟاةما
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  ٛاةسة:

، واإلاخ٠سمىن مً ال٠ٜهاء ظمهىض الٔلماء ًٌل٠ىن اػم اإلا٥طوٍ ٓلى ما 
ً
ٍط ججزيها

ُ
٣

 ،
ً
 وحصضا

ً
ى ٣شحر فيوالؼلٝ ٤اهىا ًٌل٠ىن اإلا٥طوٍ ٓلى اإلاحطم وضٓا مصَب أحمس  َو

. حٍر  ٗو

ٔخس به، والباًل ٌُ والصخُح: ما ًخٔل١ به الىٜىش وَُ  ٔخّس : ما ال ًخٔل١ به الىٜىش وال 

 (1)به

ه اإلالىٝ (1 للصخُح والباًل َى ٣صل٧ حٍٔطٝ لهما  $،وما ٓٛط

سمه. ما، وما ًترجب ٓلحهما مً آخساز ٓو  بأزَط

ٜهما بحسَما:  أما حٍٔط

 وظهحن أحسَما مىا١ٛ وآلادط مذالٝ.ٛالصخُح: ما وا١ٛ الـْط مما ٠ًٕ ٓلى 

 والباًل: ما دالٝ الـْط مما ٠ًٕ ٓلى وظهحن أحسَما مىا١ٛ وآلادط مذالٝ.

 مشا٨: 

اللالة، ئشا اظخمٔذ ؿطوًها وأض٤انها وواظباتها، واهخٜذ مبٌالتها ٛهي  -

 
ً
ا خساز بها ؿٓط ى الٓا ا َو لى شل٧ ًترجب أزَط  ، وال٥ٔؽ بال٥ٔؽ.صخُحت، ٓو

لُه، ٔذ ؿطوًه وأض٤اهه واهخٜذ مبٌالجه ٛهى صخُحئشا اظخم البُٕ، - ، ٓو

، وال٥ٔؽ بال٥ٔؽ.
ً
ا ى هٜاشٍ ؿٓط  ًترجب أزٍط َو
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 اإلدراك( )مراتب

ال٠ٜه ّٛطْ ٓلى شل٧ مطاجب ؤلازضا٢ وهي: الٔلم  ،$وبٔس ما ّٓطٚ اإلالىٝ 

 ، والـ٧، والىَم ٠ٛا٨:والجهل والًِ

 (1وال٠ٜه أدم مً الٔلم )

.٦ٛل ٠ٛه ٓلم، ولِ (1
ً
 ؽ ٤ل ٓلٍم ٠ٛها

ت اإلألىم )  (2( ٓلى ما َى به في الىاٟٕ )1والٔلم مٔٛط

ٔلم. (1 ٌُ  أي ئزضا٢ ما مً ؿأهه أهه أن 

.أي ئزضا٢ الص  (2
ً
 ظاظما

ً
 يء ٓلى ح٠ُ٠خه، ئزضا٤ا

 مشا٨: ظىاظ اللالة بالخُمم ٓىس ٓسم اإلااء.

 (1دالٚ ما َى به في الىاٟٕ)والجهل: جلّىض الص يء ٓلى 

صا َى الجهل اإلاط  (1  ٣ب.َو

 ال. ٓسم اإلااء؟ ٠ٛا٨:ػئل أحسَم: َل ججىظ اللالة بالخُمم ٓىس  مشا٨: ئشا

. أما الجهل البؼٍُ، ٛهى:
ً
 ٓسم جلىض الص يء أكال

 أزضي. ال  مشا٨: ئشا ػئل أحسَم: َل ججىظ اللالة بالخُمم ٓىس ٓسم اإلااء؟ ٠ٛا٨:

 ٛاةسة:

ؿُر ؤلاػالم ابً الجهل اإلاط٣ب هطضٍ ٣بحر، ألن كاحبه ضبما ٌٔخ٠س أهه أٓلم مً 

ى ػُٜه –حماض جىما  ٣ما ٟا٨حاله ، وئهما $جُمُت  عي الخ٥مت َو   :و٤ان جىما ًسَّ

ىَما
ُ
 ٟا٨ حماُض الخ٥ُِم ج

 
ٌ

جي ظاٌَل بؼُـــٍـ
َّ
 أله

 أض٣ُب 
ُ

 السَُط ٣ىذ
َ

 لى أهَلٝ

ــــــُب 
َّ
 وكاحِبي ظاٌَل ُمط٣
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اٟٕ باحسي الخىاغ ( ما ال ٠ًٕ ًٓ هِط واػخسال٨ ٤الٔلم الى 1والٔلم الوطوضّي ) 

ٞو أو  الخمؽ، وهي الؼمٕ والبلط والـم واللمؽ
َّ
وأما الٔلم ( 2بالخىاجط ) والص

 (: ٛهى اإلاىٟىٚ ٓلى الىِط والاػخسال3.٨اإلا٥دؼب)

، ألن ؤلاوؼان ًوٌط ئلى ٛهمه والخلس١ً به. (1
ً
ا َي هطوٍض  ُػّمِ

والخىاجط: ما ضواٍ ظمٕ جحُل الٔازة جىاًأَم ٓلى ال٥صب ٓلى أن ٥ًىن  (2

 ٠٣ىلهم: ػمٔىا، أو ضأًىا، أو إلاؼىا. مؼدىس ٓلمهم الخؽ

3)  
ً
َي م٥دؼبا ى هٍِط  وُػّمِ ألهه ال ٥ًىن ئال بٜٔل ؤلاوؼان وا٣دؼابه َو

 واػخسالله.

٥ط وزلُل. ، شل٧ ًحخاط ئلى ٓلم ٛو
ً
 مشا٨: ال٠ى٨ ب٥طاَُت الـطاب واٟٜا

والسلُل:  ل(، والاػخسال٨: ًلب السل2ُ( في حا٨ اإلاىِىض ُٛه)1والىِط َى ال٥ٜط)

 (.3َى اإلاطؿس ئلى اإلاٌلىب)

 ال٥ٜط: ُٟل: َى حط٣ت الىٜؽ في اإلا٠ٔىالث. (1

2) .
ً
 مشال

ً
ى الـطب واٟٜا  َو

3) .
ً
ل ٓلى هدُجت حؼمى ٓلما  أي اإلاىكل ئلُه واإلاحلَّ

(ً ع أمٍط ً(3)مً آلادط (2)( أحسَما أُهط1والًِ: ججٍى ع أمٍط ال  ، والـ٧: ججٍى

ت ألحسَما ٓلى ألادط)  (.4َمِعٍّ

 َما محخمل.أي ٣ال  (1

 أي أضجر. (2

ظ، ألن ٗ (3  حٍر ٟس ٠ًى٨ بذالٛه.ٓىس اإلاجّىِ

مشا٨: ٟى٨ ال٠ُٜه: أًُ أن جحُت اإلاسجس واظبت، ٛصل٧ ٥ًىن الطاجر 

 ٓىسٍ مٕ أن الاػخحباب محخمل.

ظ. (4  ٓىس اإلاجّىِ
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مشا٨: ٟى٨ ال٠ُٜه: أؿ٧ أن جحُت اإلاسجس واظبت، ٛهى ئشن مترزز بحن الىظىب 

 ػىاء.والاػخحباب، و٣الَما ٓىسٍ 

 ػُ $وبٔس أن ٓٚط اإلالىٝ 
ً
 ئهاُٛا

ً
ّٔطِٛه بآخباض ال٠ٜه، بآخباض ٣ىهه مط٣با

 ٓلى َصا الٔلم، ٠ُٛى٨:
ً
 ٣ىهه ل٠با

ُطٟه ٓلى ػبُل ؤلاظما٨
ُ
 (.2)و٣ُُٜت الاػخسال٨ بها (1)وأكى٨ ال٠ٜه: ً

واإلاطاز: أزلت ال٠ٜه ؤلاظمالُت، وهي ال٠ىآس الٔامت التي ًحخاط ئلحها ال٠ُٜه،  (1

م،  مشل: ألامط اإلاٌل١ ًس٨ ٓلى الىظىب، والىهي اإلاٌل١ ًس٨ ٓلى الخحٍط

 وئظماْ الصخابت حجت، وهحى شل٧.

[ 34البلزة: ] چ...َوَأِقيُموا الصَََّلَة چ  :، ٠٣ىله حٔالىأما ألازلت الخٜلُلُت

  ٛلِؼذ مً ٓمل ألاكىليّ 
ً
  ئال جمشُال

ً
وئهما هي ٓمل ال٠ُٜه ًىِط ٛحها ، وئًواحا

 ألا 
ً
 زلت ؤلاظمالُت مؼخذسما

ً
 الخ٥م الـطعي. مؼخيبٌا

أي ٣ُُٜت اػخذسام ألازلت ؤلاظمالُت في ألازلت الخٜلُلُت لُذطط الخ٥م  (2

 الـطعي.

 ٛاةسة:

ى: و   ٓلى َصًً الوابٌحن َو
ً
 زالشا

ً
وحا٨ اإلاؼخُٜس أي ٍوُٝ الٔلماء هابٌا

ا اإلالىٝ  ٝ  $كٜاث اإلاٜتي وؿطوًه، وػُص٣َط في آدط الىضٟاث، ٥ُٛىن حٍٔط

 ال٠ٜه: أزلت ال٠ٜه ؤلاظمالُت و٣ُُٜت الاػخسال٨ بها وحا٨ اإلاؼخُٜس. أكى٨ 
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 الفقه(أصول  )أبواب

(: أٟؼام ال٥الم، وألامط، والىهي، والٔام، والخاق، 1وأبىاب أكى٨ ال٠ٜه)

والِاَط، واإلائى٨، وألاٛٔا٨، والىاسخ، واإلاؼىخ، وؤلاظماْ،  ن،واإلاجمل، واإلابحّ 

احت، وجطجِب ألازلت، وكٜت اإلاٜتي واإلاؼخٜتي، وأح٦ام وألادباض، وال٠ُاغ، وؤلاب

  اإلاجتهسًً.

 أي مىهىٓاجه ومؼاةله، وػُأحي ال٥الم ٓجها في َصٍ الىضٟاث. (1
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 الكالم( )أقسام

ٔل) ( أو 1ٛأما أٟؼام ال٥الم، ٛأٟل ما ًتر٣ب مىه ال٥الم اػمان) ( أو 2اػم ٛو

) (3)ٛٔل وحٚط  (.4أو اػم وحٚط

 هللا أحس، الٔلم هإٛ، اإلاإمىىن هاظىن.٠٣ىل٧:  (1

 ٠٣ىل٧: حٔلم ال٘الم، ٛهم الٌالب. (2

 لم ٠ًم، ما ٟام، والجمهىض ال ًشبخىن شل٧. ٠٣ىل٧: (3

الجمهىض ٣صل٧ ئال بـطي أن ًىىب الخٚط ًٓ  هحى: ًا ٗالم، ولم ًصبتها (4

 الٜٔل، ٥ُٛىن الخ٠سًط: أزٓى ال٘الم.

 ئلى 4واػخذباض) (3ودبر)( 2( وههي)1وال٥الم ًى٠ؼم ئلى أمط)
ً
ى٠ؼم أًوا (، ٍو

 ٍ
ًّ طن)5)جم ؼم)6( ٓو  (.7( ٟو

 ِكل ضحم٧.هحى:  (1

 هحى: " وال ج٠ل لهما أٚ" (2

س. (3 ى ما احخمل اللسٞ وال٥صب لصاجه هحى: ظاء ٍظ  َو

ى الاػخٜهام هحى:  (4  َل ٛهمذ السضغ؟َو

 هحى:  (5
ً
ْىما ًَ ىُز  ُٔ ٌَ باَب 

ّ
 الـ

َ
ُذ

َ
 .ل

 هحى: أال ججز٨ ٓىسها. (6

 هحى:  (7
ً
سا  .وهللا ألهطبً ٍظ

 ٛاةسة:

 وبٔوهم ًجٔل َصٍ ألاٟؼام ٤لها ئلى ٟؼمحن: دبر، وئوـاء.

 ٛالخبر: ما ًحخمل اللسٞ وال٥صب لصاجه.

سدل ُٛه: ألامط والىهي والاػخٜهام والخمجي  سمه، ٍو وؤلاوـاء: ما ًحخمل الامخشا٨ ٓو

 طن وال٠ؼم.والٔ
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ٔما٨ ٓلى في الاػخ ب٠يٛالخ٠ُ٠ت: ما  ( ئلى ح٠ُ٠ت ومجاظ،1)ًى٠ؼم ومً وظه آدط 

ٔمل 2مىهىٓه)
ُ
ُل: ما اػخ لر ٓلُه (، ٟو

ُ
ما  ( واإلاجاظ 3)مً اإلاذاًبتُٛما اكٌ

ظ به ًٓ مىهىٓه. جّىِ
ُ
 ج

 أي ال٥الم. (1

اتي اإلأطوٚ، ٤األػس للخُىان اإلأطوٚ، والبحط للم٦ان اإلاأي في الل٘ت،  (2

ت ٠ٍٛ، رن ٓلى َصا الخٍٔطٝ بأهه داق بالخ٠ُ٠ت اللٍ٘ى
ُ
ولهصا  وآت

ُت. دط أؿمل ٌٔم الخ٠ُ٠تّٓطٛها بخٍٔطٝ آ ُت والٔٛط ت والـٓط  اللٍ٘ى

٤اهذ ظمآت  ب٥ؼط الٌاء، وهي: الجمآت اإلاذاًبت بصل٧ ػىاءٌ  (3

ُحن أو  حن أو الـٓط الل٘ىٍحن، أو ٓامه، والخ٠ُ٠ت مذلىكت ٤الىحٍى

ٝ حـمل أهىآها الشالزت وػُأحي بُانها.  بهصا الخٍٔط

لر 
ُ
 بت.ًٓلُه مً اإلاذاأو ما اػخٔمل في ٗحر ما اكٌ

 مشا٨: ئًال٧ٟ البحط ٓلى الٔالم، وألاػس ٓلى الطظل الصجاْ.

ت) والخ٠ُ٠ت ئما ُت)1لٍ٘ى ُت)2( وئما ؿٓط  (.3( وئما ٓٛط

واللُام  للسٓاءلالة اللّٜ اإلاؼخٔمل ُٛما وهٕ له في الل٘ت، ٤ال (1

 إلاٌل١ ؤلامؼا٢.

، ٤اللالة للخٔبس بأٟىا٨  (2 اللّٜ اإلاؼخٔمل ُٛما ُوهٕ له في الـْط

 مذخخمت بالدؼلُم.ىكت مٜخخحت بالخ٥بحر وأٛٔا٨ مذل

، ٤السابت لصواث ألاضبٕ (3  .اللّٜ اإلاؼخٔمل ُٛما وهٕ له في الٔٚط
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ازة، أو ه٠لان، أو ه٠ل، أو  ازة: مشل  ظ اػخٔاضة. ٛاإلاجاواإلاجاظ: ئما أن ٥ًىن بٍع بالٍع

 بالى٠لان: مشل ٟىله حٔالى" ظ ( واإلاجا1)[٧٧]الشىري: ٟىله حٔالى" لِؽ ٣مشله ش يء"

ت" ( 3)ؤلاوؼان. بالى٠ل: ٤ال٘اةٍ ُٛما ًذطط مً  ظ واإلاجا [٤٦:يىسف] (2)وػئل ال٠ٍط

س أن ًى٠ى") ظ واإلاجا  [٣٣:الكهف] (4باالػخٔاضة: مشل ٟىله حٔالى" ظساض ًٍط

ٟالىا: ئن ال٦اٚ َىا ظاةسة لخى٣ُس هٜي اإلاشل، ولى لم ج٥ً ظاةسة ل٦اهذ  (1

صا باًل في ح١ " مشله ش يء٥ُٛىن اإلأجى" لِؽ مشل بمٔجى "مشل"  َو

 هللا.

 للجعم بأن اإلا٠لىز  (2
ً
ت، ٛحصٚ "أَل" مجاظا واإلاطاز: وػئل أَل ال٠ٍط

ت.  ػإا٨ أَل ال٠ٍط

3)  
ُ
ى٠ل ال٦لمت مً ح٠ُ٠تها الل٘ىٍت وهي: اإلا٦ان الىاظ٨ أو واإلاطاز أن ج

ى الخاضط مً ؤلاوؼان بٔالٟت اإلاٌمئن مً ألاضن، ئلى ش يء آ دط َو

.اإلاجاوضة، أي ألنها ججاوض َصا اإلا
ً
 ٦ان ٗالبا

ٛاإلضازة مً دلاةم ؤلاوؼان، ول٥ً اػخٔحرث َىا للجساض ححن اٟترب  (4

 مً الؼ٠ىي.
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 والنهي( )األمر

 (.4( ٓلى ػبُل الىظىب)3( ممً َى زوهه)2)( بال٠ى٨ 1اػخسٓاء الٜٔل) وألامط:

، وئال ٛاألمط: ًلب الٜٔل وال٠ى٨ ٣صل٧.أي ًلبه (1
ً
بر بالٜٔل ح٘لُبا  ، ٓو

 السا٨ ٓلى ألامط ٣لُ٘خه: اٛٔل، وما ؿابهها.أي: باللّٜ  (2

ى الخل١. (3 ى الـاْض ئلى ألازوى َو لى َو  أي: مً ألٓا

 :ٛاةسة

لى ُػمي زٓاًء أو ضظاء، ٠٣ى٨ اإلاإمىحن في وئشا ٤ان مً ألازوى  رَب ََّنا  چ زٓائهم:ئلى ألٓا

ًرا َوتَ َوف ََّنا ُمْسِلِميَن ) َنا َصب ْ  يوئن ٤ان مً مؼاٍو ُػّمِ  [٧٦٢ألاعزاف: ] چ(062َأْفرِْغ َعَلي ْ

.
ً
 الخماػا

ى ألاكل في  (4 :  شل٧ ظمهىض ألاكىلُحن، ل٠ىله حٔالى شَب ئلى٣ما  ألامط،َو

َنٌة َأْو ُيِصيبَ ُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم  چ فَ ْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْمرِِه َأْن ُتِصيبَ ُهْم ِفت ْ

 [ ٢4الىىر: ] چ (23)

ىت) (، وهي ٓىس1وكُ٘خه: اٛٔل) الٞ والخجطز ًٓ ال٠ٍط ( ئال 3جحمل ٓلُه)( 2ؤلًا

 (.4ما ز٨ السلُل ٓلى أن اإلاطاز مىه الىسب أو ؤلاباحت ُٛحمل ٓلُه)

يَابُ َنيَّ َأِقِم الصَََّلَة َوْأُمْر  چ أي أن كُ٘ت ألامط ألاكُلت: اٛٔل، ٠٣ىله حٔالى: (1
َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اْْلُُموِر بِاْلَمْعُروِف َواْنَو َعِن اْلُمْنَكِر َواْصِبْر َعَلى َما 

 [٧٣للمان: ] چ(03)

 
ٌ
 أدطي جس٨ ٓلُه مجها: وله كُٙ
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َوْليَ ْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأََل ُتِحبُّوَن چ  :الٜٔل اإلاواْض اإلا٠ترن بالم ألامط ٣ٜىله حٔالى -

 [ ٦٦الىىر: ] چ(66َأْن يَ ْغِفَر اللَُّو َلُكْم َواللَُّو َغُفوٌر رَِحيٌم )

ح باألمط ٠٣ىله حٔالى - ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى چ :الخلٍط ِإنَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواْْلِ

ُروَن ) َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَ ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَّ   [٥١الىحل: ]چ(51َويَ ن ْ

ح بالٍٜطوت والىظىب وهحىَا ٤ال٥خاب - ت ٠٣ىله حٔالى" ٣خب ٓل٥ُم الخلٍط

ىله  اللُام" ُم الَدجُّ ئن هللا ملسو هيلع هللا ىلص " ٟو
ُ
٥ ُْ لَ َٓ ِطَن 

ُ
ىا  ٛ ُذجُّ

َ
 .[رواه مسلم]" ٛ

ا ٤اػم ٛٔل ألامط "ٓل٥ُم"  - حَر أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم  يَا چ:في ٟىله حٔالى ٗو
اللَِّو َمْرِجُعُكْم َجِميًعا فَ يُ َنبُّْئُكْم ِبَما   أَنْ ُفَسُكْم ََل َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْىَتَديْ ُتْم ِإَلى

 [٧١١املائدة: ] چ(011ُكْنُتْم تَ ْعَمُلوَن )

ت ًٓ الىظىب. (2  أي اللاٛض

 أي ٓلى الىظىب. (3

ت ئلى الىسب، ٟىله  (4 ىت اللاٛض ىا ملسو هيلع هللا ىلص " ٛمشا٨ ال٠ٍط
ُّ
ِطِب َكل

ْ
٘
َ ْ
ْبَل اإلا

َ
ىا ٟ

ُّ
َكل

ِطِب 
ْ
٘
َ ْ
ْبَل اإلا

َ
ىا ٟ

ُّ
ِطِب َكل

ْ
٘
َ ْ
ْبَل اإلا

َ
اَء ٟ

َ
ًْ ؿ ِت إلِاَ

َ
اِلش

َّ
ا٨َ ِفي الش

َ
 [رواه البخاري]" ٟ

اَء ٠ٛىله " 
َ

ًْ ؿ ىت ه٠لذ ألامط في "" إلِاَ ىا  زلُل أو ٍٟط
ُّ
 " مً الىظىب ئلى الىسب.َكل

ت ئلى ؤلاباحت: ألامط بٔس الخِط، ٣ما في ٟىله حٔالى ىت اللاٛض فَِإَذا چ :ومشا٨ ال٠ٍط
ْْلَْرِض َوابْ تَ ُغوا ِمْن َفْضِل اللَِّو َواذُْكُروا اللََّو َكِثيًرا َلَعلَُّكْم ُقِضَيِت الصَََّلُة فَانْ َتِشُروا ِفي ا

بٔس  هه أحىلإلباحت أل  چ فَانْ َتِشُروا چٛاألمط في ٟىله  [٧١الجمعة: ] چ(01تُ ْفِلُحوَن )

ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تَ ْعَلُموَن ) چ:ٟىله  [ ٥ الجمعة:] چ (5َوَذُروا اْلبَ ْيَع َذِلُكْم َخي ْ
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 ٛاةسة:

س  - اْعَمُلوا َما ِشْئُتْم ِإنَُّو ِبَما تَ ْعَمُلوَن َبِصيٌر چ :ًطاز باألمط التهسًس ٠٣ىله حٔالىٟو

 [3١فصلت: ] چ (01)

س  -  ًطاز به السٓاء ٣ما َمّط.ٟو

س ًطاز به ؤلاؿاضة ٠٣ىله حٔالى - أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَدايَ ْنُتْم ِبَدْيٍن ِإَلى  يَاچ  :ٟو

ى فَاْكتُُبوهُ   [ ٦٤٦البلزة: ] چ َأَجٍل ُمَسمِّ

س ًطاز به الامخىان ٠٣ىله حٔالى - ا َرزََقُكُم اللَُّو َوََل تَ تَِّبُعوا ُخطَُواِت چ  :ٟو ُكُلوا ِممَّ

ْيطَاِن ِإنَُّو َلُكْم َعُدوّّ ُمِبيٌن )  [ ٧3٦ألاوعام: ] چ (006الشَّ

س ًطاز به الخعجحز  -  [ 4٤يىوس: ] چ ٍة ِمْثِلوِ فَْأُتوا ِبُسورَ  چ :٠٣ىله  ٟو

 (.3( ئال ما ز٨ّ السلُل ٓلى ٟلس الخ٥طاض)2( الخ٥طاض ٓلى الصخُح)1وال ٠ًخض ي)

 أي ألامط اإلاٌل١. (1

 ئؿاضة ئلى ُٟام الخالٚ في َصٍ اإلاؼألت. (2

، والسلُل َىا َى: ال٠ُس، ٛان ز٨ّ السلُل ٓلى ٟلس الخ٥طا (3
ً
ض ٤ان واظبا

س ٥ًىن كٜت.  ٟو
ً
ا  وال٠ُس ٟس ٥ًىن ؿًط

ُرواچ ٛالـطي ٠٣ىله حٔالى: ٦ٛلما حللذ الجىابت  [ ٢املائدة: ] چ َوِإْن ُكْنُتْم ُجنًُبا فَاطَّهَّ

ٜي بالخٌهط الؼاب١.
ُ
 وظب الخٌهط، وئشا لم جحلل لم ًجب، وا٣خ

ارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْيِديَ ُهَما َجَزاًء ِبَما َكَسَبا َنَكاًَل چ  :واللٜت ٠٣ىله حٔالى اِرُق َوالسَّ  ِمَن َوالسَّ

ت وظب ال٠ٌٕ. ذ٦ٛلما حلل [ 4٤املائدة: ] چ (34اللَِّو َواللَُّو َعزِيٌز َحِكيٌم )  الؼٟط
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 ٛاةسة:

َى الطاجر ألن كُ٘ت ألامط ال جس٨ ٓلى مٌل١ ًلب  $ئلُه اإلالىٝ وما شَب 

الٜٔل مً ٗحر ئؿٔاض بمطة واحسة أو ج٥طاض، أما الخ٥طاض أو ٓسمه ٛهصا أمط داضط ًٓ 

 مط.ح٠ُ٠ت كُ٘ت ألا 

 (2( الٜىض)1)وال ٠ًخض ي

 أي ألامط اإلاٌل١. (1

ى مصَب الخىُٜت وأ٣ثر الـاُٛٔت. (2  َو

ة ولى-الٜٔلوحجتهم: أن اإلا٠لىز مً ألامط ئًجاز  ٗحر ادخلاق بالعمً  مً-مطَّ

 ألاو٨ أو الشاوي.

 مً أن ألامط اإلاٌل١ ٠ًخض ي الٜىضٍت. والطاجر: ما شَب ئلُه ظمهىض ألاكىلُحن

 وحجتهم:

َوَسارُِعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن چ ىض بها في ال٥خاب والؼىت، ٟا٨ حٔالى:اإلابازضة مأم - أ

ْت لِْلُمتَِّقيَن) َماَواُت َواْْلَْرُض ُأِعدَّ  [٧44عمزان:  ]آلچ(033رَبُّْكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ

ا٨ حٔالى  ، َماِء َسابُِقوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن رَبُّْكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها َكعَ چ  :ٟو ْرِض السَّ
ْت لِلَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّو َوُرُسِلِو َذِلَك َفْضُل اللَِّو يُ ْؤتِيِو َمْن َيَشاُء َواللَُّو ُذو  َواْْلَْرِض ُأِعدَّ

ا٨ حٔالى ،[٦٧]الحديد:  چ (60اْلَفْضِل اْلَعِظيِم ) َراتِ چ :ٟو  چ فَاْسَتِبُقوا اْلَخي ْ

ا٨ ،[٧3٤]البلزة:  َضازَ "  ملسو هيلع هللا ىلصٟو
َ
ًْ أ ِطٍُى،  َم

َ ْ
ْمَطُن اإلا ًَ ْس 

َ
ُه ٟ

َّ
ِاه

َ
ْل، ٛ َعجَّ

َ
خ َُ لْ

َ
ٛ ، َدجَّ

ْ
ال

 
ُ
َخاَظت

ْ
ِطُن ال ْٔ َ

، َوح
ُ
ت

َّ
ال ِولُّ الوَّ

َ
ٛاشا  [رواه أحمد وابً ماحه وحسىه ألالباوي]" َوج
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ُ

ؼأ٨ ٓىه، ألهه ٤ان  الٜٔل بسون ٓصض ٛماث ب٠ي في شمخه أدط اإلا٦لٝ وَُ

ٔل الىاظب أزىاء حُاجه  ٛلم ًٜٔل. ًم٥ىه اإلابازضة ٛو

مٔاجبت الىالس أو الؼُس أو هحىَما للمأمىض مً ولس أو ٓبس أو هحىَما ئشا  - ب

ٕ مجهم التراخي.  ٟو

 التراخي ال هابٍ له. - ث

الٜٔل أمط به وبما ال ًخم الٜٔل ئال به، ٤األمط باللالة أمط بالٌهاضة وألامط باًجاز 

 .(1)اإلاإزًت ئلحها

، ومً َىا ّٟطض ش يٍء آدطجاز ٛاًجاز الٜٔل اإلاأمىض به ٟس ًخىٟٝ ٓلى ئً (1

 بىٜؽ ألامط ألاو٨ ال بأمط آدط،  ىن ألاكىلُ
ً
أن َصا الص يء ٥ًىن واظبا

 وألامشلت ٓلى شل٧ ٣شحرة مجها:

 بىٜؽ ألامط  - أ
ً
ألامط بالدج أمٌط بالؼٜط ئلى م٥ت، ٥ُٛىن الؼٜط ئلى م٥ت واظبا

 ألاو٨.

٥ُىن الؼعي ئلى اللالة ظمآت ال ًخم ئال بالؼعي ئلى اإلاؼاظس، ٛألامط بأزاء  - ب

 بىٜؽ ألامط بأزاء اللالة ظمآت.
ً
 اإلاؼاظس واظبا

 ٛاةسة:

لُه: ٛـطاء الٌُب مؼخحب  و٣صل٧ ما ال ًخم اإلاؼخحب ئال به ٛهى مؼخحب، ٓو

 ألن هٜؽ الخٌُب مؼخحب.
ً
 لِؽ واظبا

ٔل
ُ
 (3( ًٓ الٔهسة)2( ًذطط اإلاأمىض)1)وئشا ٛ

 أي اإلاأمىض به. .1

 أي اإلا٦لٝ. .2

 ه الٌلب وأظعأٍ الٜٔل.ىٓبطةذ شمخه وػ٠ٍ أي  .3
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ذ اللالة ولم ًىظس ماء، ٛخُمم اإلا٦لٝ وكلى زم حوط اإلااء1مشا٨ ، : زدل ٟو

هسة.أظعأجه كالجه ألاولى ودطط ًٓ  ُٔ  ال

ام، ئلى الخط  : ضظل كام ضموان، ل٥ً جذلل كىمه ال٥صب والُ٘بت والىِط2مشا٨

 مً ز
ً
 ابت.زؤلاىابه، ٛاالمخشا٨ ال ًلعم مىه أظعأٍ كُامه وئن ٤ان محطوما

سدل في دٌاب هللا حٔالى اإلاإمىىن)  (4( واإلاجىىن)3( واللبي)2(، وأما الؼاهي)1ٍو

 (.5ٗحر زادلحن في الخٌاب)

ىت  (1  ووؼاًء، ئال ئشا وضزث ٍٟط
ً
ذطط اليؼاء أو أي البال٘ىن الٔاٟلىن ضظاال

ُ
ج

 جذم الطظا٨.

 ب٠ى٨ الىبي  ٛاألولى:
ً
ًَّ دحر لهً وَ  ملسو هيلع هللا ىلص: "٤اػخحباب كالة اإلاطأة في بُتها ئظمآا ىُتُه ُُ ُب

 .[رواه أحمد وأبى داود وصححه ألالباوي]" 

الرَّْجاُل قَ وَّاُموَن چ :والشاهُت: ٣ىظىب الى٠ٜت ٓلى الطظل زون اإلاطأة ب٠ى٨ هللا حٔالى
ِلَحاُت َعَلى النَّْساِء ِبَما َفضََّل اللَُّو بَ ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعٍض َوِبَما أَنْ َفُقوا ِمْن َأْمَواِلِهْم فَالصَّا

ِتي َتَخاُفوَن ُنُشوزَُىنَّ َفِعظُوُىنَّ َواْىُجُروُىنَّ ِفي  قَانَِتاٌت َحاِفظَاٌت لِْلَغْيِب ِبَما َحِفَظ اللَُّو َوالَلَّ

ُغوا َعَلْيِهنَّ َسِبيًَل ِإنَّ اللََّو َكاَن َعِليِّا َكِبيًرا )  چ (30اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُوُىنَّ فَِإْن َأطَْعَنُكْم َفََل تَ ب ْ

  [43]اليساء: 

سدل ُٛه الىاس ي، واإلاذٌئ، والىاةم. (2  ٍو

 أو ال. (3
ً
ى ما زون البلٖى ممحزا  َو

و بلٖى ، أو ئهباث ؿٔط الٔاهت، أوالبلٖى ئهما ٥ًىن باحسي زالر ٓالماث: الاحخالم

عاز في ألاهثى: هعو٨ الخُى.  دمؽ ٓـط ػىت، وٍُ

ى مً ٗاب ٠ٓله. (4  َو
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 حسًشان:سدلىن في الخٌاب والسلُل ٓلى أن َإالء الشالزت ال ً (5

ِه  ملسو هيلع هللا ىلص "ألاو٨: ٟىله  ُْ لَ َٓ ىا  َُ ِط
ْ
٥

ُ
 َوَما اْػخ

َ
ان َُ ْؼ ِ

ّ
 َوالي

َ
أ
َ
ٌ

َ
خ

ْ
ِتي ال مَّ

ُ
ًْ أ َٓ  َٕ َه َوَه

َّ
" ِئنَّ الل

 .[ماحه وابً حبان وغيرهما وصححه ألالباوي في صحيح الجامعرواه ابً ]

اةِ  ملسو هيلع هللا ىلص "والشاوي: ٟىله 
َّ
ًِ الى

َٓ ٍر 
َ

ال
َ
ًْ ز َٓ ُم 

َ
ل
َ
٠

ْ
َٕ ال

ِٛ ى ُض ِبّيِ َحتَّ
ًِ اللَّ

َٓ ، َو
َ
ّ٠ِ ُْ ْؼدَ ٌَ ى  ِم َحتَّ

٠َِل  ْٔ ٌَ ى  ٍِ َحتَّ ى
ُ
خ ْٔ َ ًِ اإلاْ

َٓ ، َو
َ
ٙ

ُ
ْبل أبى داوود واليسائي والترمذي وأحمد وصححه  ]رواه" ًَ

 [ألالباوي

    ٛاةسة:

لُه ٛلى أن اللبي ٛٔل ٕ ٟلم الؼِئاث، ٓو ٕ ال٠لم: ٛض  مً الخحر  اإلا٠لىز بٛط
ً
ؿِئا

 مً الـط.بذالٚ  ٓلُه، أزِب
ً
 ما ئشا ٛٔل ؿِئا

ى ؤلاػالم، ل٠ىله حٔالى:  ٔت وبما ال جصر ئال به َو وال٥ٜاض مذاًبىن بٜطوْ الـَط

 (.1)[34-3٦]املدثز:  "(43ٟالىا لم ه٧ مً اإلاللحن) (42)ما ػل٥٥م في ػ٠ط"

ٓىس الخأمل ػخجس أن َصٍ اإلاؼألت لِؼذ مً أكى٨ ال٠ٜه، ألن ما  (1

في آلادطة، ومؼاةل أكى٨ ال٠ٜه ئهما  ش٣ٍط اإلالىٝ بسلُله ئهما ٥ًىن 

 هي ٟىآس ٌؼخيبٍ بها ال٠ٜهاء الخ٥م الـطعي اإلأمى٨ به في َصٍ الساض.

 (.2(، والىهي ًٓ الص يء أمٌط بوسٍ)1وألامط بالص يء ههٌي ًٓ هسٍ)

 ًٓ ظمُٕ أهسازٍ. –مً ظهت اإلأجى  –وألازٞ أن ه٠ى٨: ألامط بالص يء ههي  (1

 
ً
مط باللالة ٟاةما

ُ
 مً أهساز ال٠ُام مً الجلىغ  مشا٨: مً أ

ً
لم ًحّل له أًا

شل٧، ألن الامخشا٨ ال ًحلل ئال باظخىاب ظمُٕ الاهٌجاْ أو هحى  أو 

 ألاهساز.

 ول٥ً بأحس أهسازٍ. -مً ظهت اإلأجى -و٣صل٧ الىهي ًٓ الص يء أمط (2
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ا لخلى٨ الامخشا٨ بصل٧  ب٠ٔىز أو  مشا٨: الىهي ًٓ ال٠ُام أمطٌ  اج٦اء أو ٗحَر

 الىاحس.

 (.4( ٓلى ػبُل الىظىب)3(، ممً َى زوهه)2( بال٠ى٨)1هي: اػخسٓاء التر٢)والى

 أي: ًلبه. (1

 ال جٜٔل، وما ؿابهها. ٣لُ٘خهالىهي  ىأي: باللّٜ السا٨ّ ٓل (2

ى الخل١. (3 ى الـاْض ئلى ألازوى َو لى َو  أي: مً ألٓا

   ٛاةسة:

لى ُػّمِ و  چ في زٓائهم:  : زٓاًء أو ضظاًء ٠٣ى٨ اإلاإمىحن يئشا ٤ان مً ألازوى ئلى ألٓا

 [٤]آل عمزان: چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  

. وئشا ٤ان مً
ً
ي الخماػا  مؼاٍو ُػّمِ

ى ألاكل في الىهي ٣ما َى مصَب ظمهىض ألاكىلُحن، ل٠ىله  (4 حٔالى: َو

ْنَك رَْحَمًة ِإنََّك أَْنَت رَب ََّنا ََل تُزِْغ قُ ُلوبَ َنا بَ ْعَد ِإْذ َىَديْ تَ َنا َوَىْب لََنا ِمْن َلدُ چ 

اُب )  [ ٣]الحشز:  چ (4اْلَوىَّ

س٨)  (.2( ٓلى ٛؼاز اإلاىهّيِ ٓىه)1ٍو

 أي: الىهي (1

ى ما ٓلُه ػلٝ ألامت، ال ٛٞط في شل٧ بحن الٔبازاث  (2 وبٌالهه، َو

. هي ٓىه لصاجه أو ل٘حٍر
ُ
 واإلأامالث، وال بحن ما ه

ِمَل ٟا٨: " ملسو هيلع هللا ىلص الىبي أن  ڤ وزلُل شل٧: ما ضواٍ الـُذان مً حسًض ٓاتـت َٓ  ًْ َم

ُهَى َضزٌّ 
َ
ا ٛ

َ
ْمُطه

َ
ِه أ ُْ لَ َٓ َؽ  ِْ َمال لَ ، لِؽ  "َٓ ملسو هيلع هللا ىلص الىبي  ط أمٓلُه و٤ل ما ههى ٓىه الـاْض

. ٥ُٛىن 
ً
 باًال

ً
 مطزوزا
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ْمُؽ  ملسو هيلع هللا ىلص: "٠ٛى٨ الىبي 
َّ

ُطَب الـ
ْ
٘

َ
ى ح ْلِط َحتَّ َٔ ْ

َس ال ْٔ  َب
َ
ة

َ
 َكال

َ
ٛلى كلى  [رواه البخاري] "ال

 لِؽ ٓلُه أمط الىبي ل٦اهذ كالجه مطزوزة 
ً
 . ملسو هيلع هللا ىلصألهه ٓمل ٓمال

ٕ كىمه  ]رواه مسلم[ًٓ كُام ًىم الُٔس" ملسو هيلع هللا ىلص و٣صل٧: ههى الىبي  ٛمً كامه، ٟو

 
ً
 مطزوزا

ً
 لِؽ ٓلُه أمط الىبي باًال

ً
 ملسو هيلع هللا ىلص.ألهه ٓمل ٓمال

]رواه أحمد وأبى داوود والترمذي وغيرهم "ال ه٦اح ئال بىلّي" ملسو هيلع هللا ىلص ٟى٨ الىبي  و٣صل٧:

، ول٦ان شل٧ ٛلى لباوي[ وصححه ألا  هٜاٍ الـاْض
ً
صدخىا َصا الى٦اح ألزبدىا ه٦احا

 موازة هلل ٓع وظل.

يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصَََّلِة ِمْن يَ ْوِم اْلُجُمَعِة فَاْسَعْوا چ وهحىٍ: ٟى٨ هللا حٔالى: 

ٌر َلُكْم ِإنْ  [ ٥الجمعة: ] چ (5ُكْنُتْم تَ ْعَلُموَن )  ِإَلى ِذْكِر اللَِّو َوَذُروا اْلبَ ْيَع َذِلُكْم َخي ْ

ى محِطم"  " ضزَّ ه٦اح ڤمط بً الخٌاب وزبذ أن ٓ ]رواه البيهلي ضظل جعوط امطأة َو

 في السنن الكبري[.

ت  ٞ  ڤوزبذ أن مٔاٍو ّط
َ
]صحيح أبي داوود[ بحن الطظل وامطأجه في ه٦اح الـ٘اض"  " ٛ

صا مصَب الصخابت  [٦٥مجمىع الفتاوي ج ]اهظزوالخابٔحن لهم باحؼان.  َو

  جىبُه:

، ٠ٛس أزدل بٔوهمًجب الخح
ً
الىهي ٓلى أؿُاء لم  ١٠ مً وظىز الىهي أكال

 .ٓلحها الىهي ًسدل

 أمشلت:

  ًٓ لِؽ َىا٢ ههي ًٓ اللالة في ألاضن اإلا٘لىبت، ل٥ً َىا٢ ههي

 ال٘لب، ٛاإلاؼألخان لِؽ بُجهما حٔل١.
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 ٓ تلِؽ َىا٢ ههي ًٓ بُٕ اإلالطاة، ل٥ً زبذ الىهي  .ً الخلٍط

 .ؽ ٓلى شل٧  ٟو

ت)2، أو التهسًس)(1وجِطُز كُ٘ت ألامط، واإلاطاز به: ؤلاباحت) (، أو 3(، أو الدؼٍى

(ً  (.4الخ٥ٍى

َوِإَذا َحَلْلُتْم فَاْصطَاُدوا َوََل َيْجرَِمنَُّكْم چ  ٤األمط بٔس الخِط، ٠٣ىله حٔالى: (1
وُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ  َأْن تَ ْعَتُدوا َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلِبرّْ  َشَنآُن قَ ْوٍم َأْن َصدُّ

ْثِم َواْلُعْدَواِن َوات َُّقوا اللََّو ِإنَّ اللََّو َشِديُد اْلِعَقاِب  ْقَوى َوََل تَ َعاَونُوا َعَلى اْْلِ َوالت َّ

 [ ٧املائدة: ] چَوأَنْ ُتْم ُحُرٌم چ  :بٔس ٟىله حٔالى [ ٦املائدة: ] چ(6)

 [ 3١فصلت: ] چ (01ْئُتْم ِإنَُّو ِبَما تَ ْعَمُلوَن َبِصيٌر )اْعَمُلوا َما شِ چ  :٠٣ىله (٦

اْصَلْوَىا فَاْصِبُروا َأْو ََل َتْصِبُروا َسَواٌء َعَلْيُكْم ِإنََّما ُتْجَزْوَن َما  چ  :٠٣ىله حٔالى (3

 [ ٧٢الطىر: ] چ (02ُكْنُتْم تَ ْعَمُلوَن )

ْبِت فَ ُقْلَنا َلُهْم  َوَلَقْد َعِلْمُتُم الَِّذيَن اْعَتَدوْ چ  :٠٣ىله حٔالى (4 ا ِمْنُكْم ِفي السَّ

 [ ٢١البلزة: ] چ (21ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئيَن )

س أؿطها ئلحها ٓىس ال٥الم ٓلى ألامط. طاز بها ٗحر شل٧، ٟو  وجطز كُ٘ت ألامط، وٍُ
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 والخاص( امع)ال

 وأما الٔام 
ً
 بال1)ٛهى ما َٓم ؿِئحن ٛلآسا

ً
مطا  ٓو

ً
سا ٌٔاًا، (، مً ٟىل٧: ٓممذ ٍظ

ممذ ظمُٕ الىاغ بالٌٔاًا)  (.2ٓو

  -بال حلط (1
ً
 ألن الٔسز مما ًس٨ ٓلى الخلط  -حتى ٥ًىن الخٍٔطٝ جاما

 ُٛدىافى الٔمىم.

ُل: َى اللّٜ اإلاؼخ٘ٞط لجمُٕ ما ًللر له بال حلط.  ٟو

 ٠٣ىل٧: أ٣طم الٌلبت، ٛاإل٣طام ٌـملهم زون اػخصىاء.

صا مشا٨ للٔام الصي ً (2 دىاو٨ ؿِئحن والٔام أي: ؿملذ اإلاص٣ىضًٍ، َو

 الصي ًدىاو٨ ظمُٕ الجيؽ.

ْل:  ٟا٨: "ملسو هيلع هللا ىلص ضوي البذاضي أن الىبي مشا٨: 
ُ
٠ َُ لْ

َ
ِة ٛ

َ
ال ْم ِفي اللَّ

ُ
َحُس٣

َ
َؽ أ

َ
ا َظل

َ
ِاش

َ
ٛ

ا
َ
ِه َوَبَط٤

َّ
 الل

ُ
ِبيُّ َوَضْحَمت

َّ
َها الى يُّ

َ
٧َ أ ُْ لَ َٓ ُم 

َ
ال ، الؼَّ

ُ
َباث ِ

ُّ ، َوالٌَّ
ُ

َىاث
َ
ل ِه، َواللَّ

َّ
 ِلل

ُ
اث َُّ ِح

َّ
ُه، الخ

ُ
ج

ْبٍس َكاِلٍر  َٓ لَّ 
ُ
َكاَب ٤

َ
ِل٧َ أ

َ
ا٨َ ش

َ
ا ٟ

َ
ُه ِئش

َّ
ِاه

َ
ٛ ،

َ
اِلِخحن ِه اللَّ

َّ
َباِز الل ِٓ ى 

َ
ل َٓ ا َو

َ
ى ُْ لَ َٓ ُم 

َ
ال الؼَّ

مَّ 
ُ
ُه، ز

ُ
ٍُ َوَضُػىل ْبُس َٓ ًسا  نَّ ُمَحمَّ

َ
َهُس أ

ْ
ؿ

َ
ُه، َوأ

َّ
 الل

َّ
َه ِئال

َ
 ِئل

َ
 ال

ْ
ن

َ
َهُس أ

ْ
ؿ

َ
ْضِن، أ

َ
َماِء َوألا ِفي الؼَّ

حَّ 
َ
ذ

َ
خ اَء "ًَ

َ
ِم َما ؿ

َ
ال

َ
ًَ ال٥ ُس ِم ْٔ  ْر َب

( 3(، واػم الجمٕ اإلأٚط بالالم)2)(: الاػم الىاحس اإلأٚط بالالم1وألٜاُه أضبٔت)

(، و )أي( في 6(، و )ما( ُٛما ال ٠ٌٔل)٣5ـ مً ُٛمً ٠ٌٔل)( 4وألاػماء اإلابهمت)

ػخٜهام (، و )ما( في الا 9(، و )متى( في العمان)8)(، و)أًً( في اإلا٦ان7الجمُٕ)

، و )ال( في الى٥طاث)11والجعاء) حٍر  (.11( ٗو

لِؽ َصا ٓلى ػبُل الخلط، ول٥ً َصٍ أبطظَا، أو أن َصا ٣خاب  (1

 .مذخلط
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ْنَساَن َلِفي ُخْسٍر )0َواْلَعْصِر )چ٠٣ىله حٔالى:  (2  [٧،٦]العصز: چ (6( ِإنَّ اْْلِ

ٛــ ألالٝ والالم )أ٨( التي هي لالػخ٘طاٞ أو الجيؽ إلاا زدلذ ٓلى 

 ( ّٓم.وؼانؤلا)

  ٛاةسة:

صا بذالٚ )أ٨( التي هي للٔهس، ال جس٨ ٓلى الٔمىم.  َو

 وهي زالزت أهىاْ:

 :ِإنَّا َأْرَسْلَنا ِإلَْيُكْم َرُسوًَل َشاِىًدا  چ الٔهس الص٣طي، ومىه ٟىله حٔالى

 [٧١]املزمل : چ (01َعَلْيُكْم َكَما َأْرَسْلَنا ِإَلى ِفْرَعْوَن َرُسوًَل )

 ومىه ٟىل٧: أها شاَب ئلى البِذ.الٔهس الصَجي ، 

 أٍٓ الطظل.الٔهس الخوىضي، ومىه ٟىلي وأها أؿحر ئلى ضظل مٔحن : 

 [٧٥١]البلزة : چ (051ِإنَّ اللََّو ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن ) چ٠٣ىله حٔالى:  (3

أي: التي ال جس٨ ٓلى واحس بُٔىه، ٣أػماء الـطي وألاػماء  (4

لىٝ َىا اٟخلط ٓلى بٔى ل٥ً اإلا اإلاىكىلت، وأػماء الاػخٜهام،

 ألامشلت.

َمْن يَ ْعَمْل ُسوًءا ُيْجَز ِبِو َوََل َيِجْد َلُو ِمْن ُدوِن اللَِّو َولِيِّا َوََل  چ٠٣ىله حٔالى:  (5

 [٧٦4]اليساء : چ (063َنِصيًرا )

وا َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نَ َهاُكْم َعْنُو فَانْ تَ ُهوا َوات َّقُ  چ٠٣ىله حٔالى:  (6

 [٣]الحشز : چ (3اللََّو ِإنَّ اللََّو َشِديُد اْلِعَقاِب )

 .مً ال ٠ٌٔل مً ٠ٌٔل، وفي أي: في (7
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 ٜٛي ألاولى ٠٣ىل٧: أي اإلاؼا٣حن ظاء٢ ٛخلسٞ ٓلُه.

 !: أي ش يء أكابجي الخجأث ئلى هللاوالشاهُت ٠٣ىل٧

 چ (0ْعَمُلوَن َبِصيٌر )َوُىَو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكْنُتْم َواللَُّو ِبَما ت َ  چ٠٣ىله حٔالى:  (8

 [3:]الحديد 

 ٠٣ىل٧: متى هلط هللا؟ (9

 ٛاالػخٜهامُت ٠٣ىل٧: ما ج٠ى٨ في ٣صا؟ (11

ُموا ِْلَنْ ُفِسُكْم ِمْن  چ والجعاةُت ٠٣ىل٧: ما ج٠سمه ججسٍ، ومىه ٟىله حٔالى َوَما تُ َقدّْ

ًرا َوَأْعَظَم َأْجًرا َواْستَ ْغفِ   چ (61ُروا اللََّو ِإنَّ اللََّو َغُفوٌر رَِحيٌم )َخْيٍر َتِجُدوُه ِعْنَد اللَِّو ُىَو َخي ْ

 [٦١]املزمل :

ر ٓىه بال٠آسة  (11 ّٔبِ
ٌُ ى ما  صا َى اللّٜ الطابٕ مً ألٜاَ الٔمىم، َو َو

 اإلاـهىضة: " الى٥طة في ػُاٞ الىٜي أو الىهي جُٜس الٔمىم"

 "ال" أي الىاُٛت أو الىاَُت. $ ٠ٛى٨ اإلالىٝ

.اضٛالىاُٛت: ٠٣ىل٧: ال ضظل في الس
ً
 ، والىاَُت: ٠٣ىل٧: ال جذاكم أحسا

 (1والٔمىم مً كٜاث الى١ٌ)

، ٣ما اجطر شل٧ في واإلاطاز بالى١ٌ: اللّٜ، أي ال  (1
ً
ؤمم ئال ئشا ظاء لِٜا

 ألامشلت الؼاب٠ت.

(  (.3( وما ًجطي مجطاٍ)2( مً الٜٔل)1وال ججىظ زٓىي الٔمىم في ٗحٍر

 أي في ٗحر ألالٜاَ أو الى١ٌ. (1
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ىت جُٜس الٔمىم ئال  -اللّٜ ٠ًُسٍٔمىم ٣ما ٛالٜٔل ال ٠ًُس ال (2 ألن  -ب٠ٍط

حخمل الٔصض واليؼُان.ًالٜٔل   حخمل الخذلُم ٍو

ُل: ٌٔم الٜٔل ٣ما ٌٔم اللّٜ ى اإلأخمس في مصَب ؤلامام أحمس  -ٟو داكت  –َو

ٔت، ئشا لم جشبذ الخئ  لىكُت بسلُل.شا ظاء الٜٔل مً كاحب الـَط

 ه مسلم[]روابالـٜٔت للجاض" ملسو هيلع هللا ىلص مشا٨: " ح٥مه 

ى )ٛٔل( ٌٔم ٤ل ظاض أو ٠ًخلط ٓلى َصا الجاض الحخما٨ ما  ٛهل َصا الخ٥م َو

 ًىظب جذلُله؟

ٛاألزط مترجب ٓلى الخالٚ، وئهما ٟلىا باألو٨،  ٛالجىاب: الِاَط ألاو٨، ل٥ً ٓلى ٤ٍل 

س ٓلم أو ًُ الٔمىم؟لم ًى٠ل كُ٘ت الٔمىم وهي " ألن الصخابي  الجاض" ئال ٟو

ُان، ٣ (3 ا مً الىبي ٠٣واًا ألٓا  .ملسو هيلع هللا ىلص٠وُت ئضهاْ ال٥بحر وئمطاَض

ُان ئشا ُوظسث أحىا٨ حـابهها جأدص ح٥مها وهللا أٓلم.  والطاجر أن ٟواًا ألٓا

 (1والخاق: ٠ًابل الٔام)

 أي ٥ٓؼه. (1

 ٛالخاق: َى اللّٜ السا٨ ٓلى مٔجى محلىض بٔسز أو بصخم.

.
ً
ذ دمؼحن ٣خابا  ٛاإلاحلىض بٔسز: اؿتًر

 واإلاحلىض بصخ
ً
 الهسًت. م: أٍٓ محمسا
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 (1والخذلُم: جمُحز بٔى الجملت)

ُل: ئدطاط بٔى أٛطاز الٔام، أي  (1 أي ئدطاظها مً الٔام لخلحر داكت، ٟو

 ٓلى ٌٔى أٛطازٍ بادطاط البٔى ألادط 
ً
ظٔل الخ٥م الشابذ للٔام م٠لىضا

 ٓىه.

.
ً
سا  مشا٨: ٛهم الٌالب ئال ٍظ

ى) (، والخ٠ُُس 4اء)، ٛاإلاخلل: الاػخصى(3( ومىٜلل)2ًى٠ؼم ئلى مخلل) (1َو

 (.6(، والخ٠ُُس باللٜت)5بالـطي)

 أي اإلاذلم أو الخذلُم. (1

 أي بالٔام في شاث الؼُاٞ. (2

 أي ًٓ الٔام، في ػُاٞ آدط، ٣ما ػُأحي. (3

 الٌالب ئال ال٥ؼالى. ٠٣ىل٧: أ٣طم (4

 ٠٣ىل٧: أ٣طم الٌالب ئشا اظتهسوا. (5

 ٠٣ىل٧: أ٣طم الٔلماء الٔاملحن. (6

 (.3( في ال٥الم)2( لسدل)1والاػخصىاء: ئدطاط ما لىالٍ)

 أي الاػخصىاء. (1

 أي اإلاؼدشجى. (2

باال أو ئحسي أدىاتها، لىذطط اإلاذللاث اإلاخللت ألادطي ٤الـطي  (3

 واللٜت.

 مشا٨:

 أ٣طم الٌالب ئال ال٥ؼالى. ٟىل٧:

 ٛلىال الاػخصىاء لسدل ال٥ؼالى في الٌالب اإلا٥طمحن.
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 (.1ً اإلاؼدشجى مىه ش يء)وئهما ًصر بـطي أن ًب٠ى م

1)  
ُ

 ٛاشا ٟلذ
ً
 .: ل٧ ٓىسي ٓـطة زهاهحر ئال ٓـطة، ٛهى اػخصىاء باًل ئظمآا

  ٓىس أ٣ثر ألاكىلُحن، ظاةع  ل٥ً ئن ٟلذ: ل٧ ٓىسي ٓـطة ئال زماهُت، ٛهى 
ً
دالٛا

ؼدشجى الىلٝ ٛأٟل. ٌُ ىن أن   للخىابلت الصًً ٌـتًر

    ٛاةسة:

ِإنَّ  چ ٓلى ال٦ل، ومىه ٟىله حٔالى إلبلِؽ:ئشا ٤ان الاػخصىاء مً كٜت صّر وئن أحى 

أن  ٕم[3٦]الحجز: چ (06ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَاٌن ِإَلَّ َمِن ات َّبَ َعَك ِمَن اْلَغاِويَن )

ت ال٦ازطة.اال٘ ً َم ألا٣ثًر  ٍو

 بال٥الم
ً
ه أن ٥ًىن مخلال  (1)ومً ؿًط

كلي والاػخصىاء ٛلى حلل ٛاكل مً ػ٥ىث أو ٣الم آدط بحن ال٥الم ألا  (1

 بٌل الاػخصىاء ٓىس ظمهىض ألاكىلُحن.

، ال ًصر. ٛلى ٟلذ: أ٣طم ال٠ٜهاء،
ً
 زم بٔس ًىم ٟلذ: ئال ػٔسا

 ٛاةسة:

 ومً ؿطوًه:

 الى١ٌ به، ٛال ًصر بالىُت. -

 مً شخم واحس. ٣ىهه -

جىظ ج٠سًم الاػخصىاء ٓلى اإلاؼدشجى مىه)  (.1ٍو

 هجر الٌالب، ٛهصا اػخصىاء (1
ً
سا  صخُح لىضوزٍ في ل٘ت الٔطب. ٠٣ىل٧: ئال ٍظ
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جىظ الاػخصىاء مً الجيؽ) )1ٍو  (2( ومً ٗحٍر

ؼمى اإلاخلل. (1 ، َو
ً
سا  ٠٣ىل٧: ٟام الٌالب ئال ٍظ

.أي: مً ٗحر الجيؽ، ٠٣ىل٧ (2
ً
 : ظاء ال٠ىم ئال ٛطػا

ََل َيْسَمُعوَن  چوأ٣ثر ألاكىلُحن ٓلى ظىاٍظ لىضوزٍ في ال٠طآن، ٣ما في ٟىله حٔالى: 

 [٢٦:مزيم] چ (26 َسََلًما َوَلُهْم ِرْزقُ ُهْم ِفيَها ُبْكَرًة َوَعِشيِّا )ِفيَها َلْغًوا ِإَلَّ 

جىظ أن ًخ٠سم ٓلى اإلاـطوي)2(: ًجىظ أن ًخأدط ًٓ اإلاـطوي)1)والـطي  (.3(، ٍو

 اإلاذلم الشاوي. (1

 چ َوَلُكْم ِنْصُف َما تَ َرَك َأْزَواُجُكْم ِإْن َلْم َيُكْن َلُهنَّ َوَلدٌ  چمىه ٟىله حٔالى: و  (2

 [٧٦]اليساء:

 چ َوِإْن ُكنَّ ُأوََلِت َحْمٍل فَأَْنِفُقوا َعَلْيِهنَّ َحتَّى َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ  چومىه ٟىله حٔالى:  (3

 [٢:الطالق]

س باللٜت) ُّ سث1واإلا٠ ِ
ُّ بت ُٟ حمل ٓلُه اإلاٌل١، ٤الٟط ًُ باإلًمان في بٔى  ( 

ًل٠ذ في بٔى اإلاىاهٕ)2اإلاىاهٕ)
ُ
حمل اإلاٌل١ ٓلى اإلا3٠(، وأ ُُ  (.4ُس)( ٛ

 اإلاذلم الشالض. (1

 [٥٦]اليساء: چ فَ َتْحرِيُر َرقَ َبٍة ُمْؤِمَنةٍ  چ٣ما في ٣ٜاضة ال٠خل:  (2

َفَكفَّارَتُُو ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكيَن ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن چ٣ما في ٣ٜاضة الُمحن:  (3

 [٤٥]املائدة : چ َأْىِليُكْم َأْو ِكْسَوتُ ُهْم َأْو َتْحرِيُر رَقَ َبةٍ 

 في آدط  (4
ً
 في هم، وم٠ُسا

ً
ُحمل اإلاٌل١ ٓلى  ٛاشا ُوظس لِٜان أحسَما مٌل٠ا

 اإلا٠ُس، وله أضبٔت أحىا٨.
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 ئشا اجحس الخ٥م والؼبب: 

ُم َوَلْحُم اْلِخْنزِيرِ چمشا٨: ٟىله حٔالى:  ،  [4]املائدة : چ ُحرَّْمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَّ

ىله حٔالى:  ُأوِحَي ِإَليَّ ُمَحرًَّما َعَلى طَاِعٍم َيْطَعُمُو ِإَلَّ َأْن َيُكوَن َمْيَتًة ُقْل ََل َأِجُد ِفي َما چٟو
رَ   بَاٍغ َأْو َدًما َمْسُفوًحا َأْو َلْحَم ِخْنزِيٍر فَِإنَُّو رِْجٌس َأْو ِفْسًقا ُأِىلَّ ِلَغْيِر اللَِّو ِبِو َفَمِن اْضطُرَّ َغي ْ

 [٧3١]الاوعام : چ (001) َوََل َعاٍد فَِإنَّ رَبََّك َغُفوٌر رَِحيمٌ 

م، والؼبب واحس: الوطض، ُٛحمل اإلاٌل١ ٓلى اإلا٠ُس . ٛالخ٥م واحس: الخحٍط
ً
 اجٜاٟا

 :ئشا اجحس الخ٥م وادخلٝ الؼبب 

ى ال٥ٜاضة، والؼبب  ٣ما في اإلاشالحن الصًً هطبهما اإلالىٝ، ٛالخ٥م واحس: َو

 مذخلٝ: ٜٛي ألاولى ٟخل، وفي الشاهُت ًمحن.

ىا ًحمل اإلاٌل١  ى مصَب ظمهىض ألاكىلُحن.ٓلى اإلا٠ُس َو َو

 :ئشا ادخلٝ الخ٥م واجحس الؼبب 

ىله حٔالى في [٢: املائدة] چ َوأَْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمَراِفقِ چ مشا٨: ٟىله حٔالى في الىهىء: ، ٟو

 ،[٢]املائدة : چ فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِىُكْم َوأَْيِديُكْم ِمْنوُ چالخُمم: 

ء، والشاوي جُمم، والؼبب واحس: ال٠ُام لللالة ٛهىا: : ٛاألو٨ وهىالخ٥م مذخلٝ

 ٤ل مجهما في مىهٔه بمىظبه. ال ًحمل اإلاٌل١ ٓلى اإلا٠ُس، بل ٌٔمل

 :ئشا ادخلٝ الخ٥م والؼبب 
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ارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْيِديَ ُهَما َجَزاًء ِبَما َكَسَبا َنَكاًَل ِمَن اللَِّو چمشا٨: ٟىله حٔالى:  اِرُق َوالسَّ َوالسَّ

ىله حٔالى: ، [٢]املائدة :چ (34لَُّو َعزِيٌز َحِكيٌم )َوال  [٢]املائدة :چ َوأَْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمَراِفقِ چٟو

 في الىهىء.

 الخ٥م مذخلٝ: ٜٛي ألاو٨ ٌٟٕ، وفي الشاوي: ٗؼل.

ت، وفي الشاوي: كالة  والؼبب مذخلٝ: ٜٛي ألاو٨ ػٟط

.
ً
 ٛهىا: ال ًحمل اإلاٌل١ ٓلى اإلا٠ُس اجٜاٟا

جىظ جذ  (1لُم ال٥خاب بال٥خاب)ٍو

 َواْلُمطَلََّقاُت يَ تَ َربَّْصَن بِأَنْ ُفِسِهنَّ َثََلثََة قُ ُروءٍ چ٣خذلُم ٓمىم ٟىله حٔالى: (1

 َوُأوََلُت اْْلَْحَماِل َأَجُلُهنَّ َأْن َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ چب٠ىله حٔالى:،[٦٦٤البلزة :]چ

 [3الطالق :]چ

 (1وجذلُم ال٥خاب بالؼىت)

جىظ جذلُم  (1 ى مصَب ظمهىض ألاكىلُحن ٥خابالأي ٍو ، بالؼىت، َو

يُوِصيُكُم اللَُّو ِفي َأْوََلدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظّْ چ٣خذلُم ٟى٨ هللا حٔالى: 

ََل َيِرُث اْلُمْسِلُم اْلَكاِفَر، َوََل اْلَكاِفُر »: ملسو هيلع هللا ىلص ، ب٠ىله  [٧٧اليساء :]چ اْْلُنْ ثَ يَ ْينِ 
 ]متفم عليه[ «اْلُمْسِلمَ 

 (1بال٥خاب) وجذلُم الؼىت

جىظ جذلُم الؼىت بال٥خاب، ٣خذلُم ٟى٨ الىبي  (1 "َما ُقِطَع :  ملسو هيلع هللا ىلصأي ٍو
]رواه أبى داوود والترمذي وابً ماحه وأحمد وصححه  ِمَن الَبِهيَمِة َوِىَي َحيٌَّة َفِهَي َمْيَتٌة"
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َمَتاًعا ِإَلى ِحيٍن َوِمْن َأْصَواِفَها َوَأْوبَارَِىا َوَأْشَعارَِىا أَثَاثًا وَ چب٠ىله حٔالى:  ألالباوي[

 [٤١الىحل :]چ (41)

 (1وجذلُم الؼىت بالؼىت)

جىظ جذلُم الؼىت بالؼىت،  ٣خذلُم ٟى٨ الىبي  .1 ِفيَما »: ملسو هيلع هللا ىلص أي ٍو
َماُء اْلُعْشرُ  لَْيَس ِفيَما ُدوَن َخْمِس »:  ملسو هيلع هللا ىلص ب٠ى٨ الىبي  ]رواه البخاري[ «َسَقْت السَّ

 ] متفم عليه[ «َأْوُسٍق َصَدَقةٌ 

ى٨ 1ل٠ُاغ)وجذلُم الى١ٌ با (، وؤتي بالى١ٌ ٟى٨ هللا ػبحاهه وحٔالى ٟو

 .ملسو هيلع هللا ىلص الطػى٨ 

الزَّانَِيُة َوالزَّاِني فَاْجِلُدوا ُكلَّ چومشا٨ شل٧: ٓمىم ٟى٨ هللا ػبحاهه وحٔالى:  (1

ُهَما ِماَئَة َجْلَدةٍ  فَِإْن چ مذلىق ب٠ى٨ هللا حٔالى في ؤلاماء [٦الىىر :]چ َواِحٍد ِمن ْ
َعَلْيِهنَّ ِنْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناِت ِمَن اْلَعَذاِب َذِلَك ِلَمْن َخِشَي أَتَ ْيَن ِبَفاِحَشٍة ف َ 

ٌر َلُكْم َواللَُّو َغُفوٌر رَِحيٌم ) ٛاشا  [٦١اليساء :]چ (61اْلَعَنَت ِمْنُكْم َوَأْن َتْصِبُروا َخي ْ

 ظهذ ألامت ججلس دمؼحن ظلسة.

الزَّانَِيُة چًت: ي ٓمىم آلا ًسدل ف لل٥ً الٔبس العاوي ٗحر مىلىق ٓلى ح٥مه، ٛه

 أم ٠ًاغ ٓلي ألامت؟چَوالزَّاِني

صٍ  جىلُٝالجمهىض ٓلى أهه ٠ًاغ ٓلى ألامت ٥ُٛىن الٔبس ٤األمت في  الٔصاب، َو

 هي كىضة جذلُم الى١ٌ بال٠ُاغ.

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  وإضاءات على متن الورقات ةأدل
42 

 ) المجمل والمبّين (

٠ط ئلى البُان)
ُ
ز ؤلاؿ٦ا٨ ئلىص (، والبُان: ئدطاط ال1واإلاجمل: ما اٛخ ز  يء مً حّحِ حّحِ

 (.2الخجلي)

و ما ًخىٟٝ ٛهم اإلاطاز مىه ٓلى أأو ما ال ٌؼخ٠ل بىٜؼه في بُان اإلاطاز مىه،  (1

.  ٗحٍر

البلزة ]چَواْلُمَطلََّقاُت يَ تَ َربَّْصَن بِأَنْ ُفِسِهنَّ َثََلثََة قُ ُروءٍ چمشا٨: ٟى٨ هللا حٔالى: 

ٌل٠ىه [٦٦٤: سون به الخُى، ٍو ٍط طء، ٍو
ُ
أدطي  جاضة هٛأَل الل٘ت ًٌل٠ىن ال٠

سون به الٌهط، ٛأحس ٍط  ًحخاط ئلى بُان.ٍو
ً
 ر شل٧ في آلاًت ئظماال

ل ؤلاؿ٦ا٨ أو ًبحن  (2 ، بأي ش يٍء ًٍع
ً
، أو اإلاجمل مبِىا

ً
أو جلُحر اإلاـ٦ل واضخا

 ؤلاظما٨.

َدِعي الصَََّلَة أَيَّاَم َأقْ َراِئِك ، ثُمَّ اْغَتِسِلي »ف: حبِلٜاًمت بيذ أبي ملسو هيلع هللا ىلص : ٟىله مشا٨
ُم َعَلى اْلَحِصيرِ َوَصلّْي َوِإْن   ]صحيح أبي داوود[ «َقَطَر الدَّ

طء في آلاًت ٛهصا الخسًض
ُ
ٚط أن ال٠ ُٓ  لإلظما٨ اإلاخ٠سم، و

ً
 وئًواحا

ً
 ٤ان بُاها

( ًطاز به الخُى.
ً
ا  )ؿٓط

)1والىم)
ً
له)2(: ماال ًحخمل ئال مٔجًى واحسا له ججًز ُل: ما جأٍو ى مـخ١ 3(. ٟو ( َو

ى ال٥طس يِّ   (.4)مً مىلت الٔطوغ َو

ن  (1 بٔس أن ّٓطٚ اإلاجمل واإلابحن، ٤ان ال بس مً حٍٔطٝ الىم ئش َى اإلابحَّ

 للمجمل.
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لِلَِّذيَن يُ ْؤُلوَن ِمْن ِنَساِئِهْم تَ َربُُّص َأْربَ َعِة َأْشُهٍر فَِإْن فَاُءوا فَِإنَّ اللََّو چ٠٣ىله حٔالى:  (2

التي  ٛاآلًت هم في ٟسض مسة جطبم اإلاطأة [٦٦٢البلزة :]چ(662َغُفوٌر رَِحيٌم )

صا الىم ٌٟعي ال ًحخمل  مٔجى آدط. آلى مجها ظوظها، َو

3) . خطر وال ًخىٟٝ ٛهمه ٓلى ٗحٍر ٜهم مٔىاٍ ٍو ًُ  أي بمجطز هعوِله 

ٓلى مطجٜٕ )اإلاىلت( ال جذٜي  ٛالىم في وهىحه وبُاهه ٤الٔطوغ الجالؼت (4

 ٓلى أحس.

 ٛاةسة:

طاز به آلاًت أو الخسًض، ٛاآلًت ٟس ج٥ ًُ ىن ُىُت الساللت وبصل٧ ًخطر أن الىم ال 

 )ًذخلٝ الٔلماء في ٛهمها( و٣صل٧ الخسًض ٟس ٥ًىن ُجّي الشبىث ُجّي الساللت.
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 )الظاهر والمئول(

ً أحسَما أُهط مً آلادط) ئى٨ الِاَط 1والِاَط: ما احخمل أمٍط (، 2بالسلُل) ( وٍُ

 بالسلُل
ً
ؼمى ُاَطا  .(3)َو

، ٛالِاَط أهه ضأي  (1
ً
، مٕ احخما٨ الخُىان اإلأطوٚٛان ٟا٨ ٟاةل: ضأًذ أػسا

 أهه ٌـحر ئلى ضظل شجاْ.

لٚط الِاَط ًٓ ُاٍَط بسلُل ٠ًىي ٓلى شل٧ (2 ًُ ؼّمى َصا اللٚط أي  ، وَُ

.
ً
ال  جأٍو

 مشا٨:

م:  مزيم ]چ (62ِإنّْي َنَذْرُت لِلرَّْحَمِن َصْوًما فَ َلْن ُأَكلَّْم اْليَ ْوَم ِإْنِسيِّا )چٟىله حٔالى ًٓ مٍط

 :٦٢] 

فَ َلْن ُأَكلَّْم اْليَ ْوَم چٟطأها بٔس شل٧: اللىم اإلأطوٚ ، ل٥ً إلاا صضث نها هالِاَط: أ

ِىَي ٓلى كٚط َصا الِاَط ًٓ ُاٍَط ئلى مٔجى آدط  چِإْنِسيِّا
َ
ٟ 

ً
ى  ٤ان َصا زلُال َو

 الؼ٥ىث أو ؤلامؼا٢ ًٓ ال٥الم.

ل الخاكل ُػّمَي  (3  بالسلُل(.أي أن َصا الخأٍو
ً
 )ُاَطا

 ٛاةسة:

، والٔمل بهصا الِاَط، حتى ًأحي زلُل أٟىي مىهًجب حمل ال٥الم ٓلى ُ  اٍَط

ه  ، ًىظب حمله ٓلُه والٔمل به.ًٓ ُاٍَط ًلٛط
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 ) األفعال(

ٔت) ( أو 2(: ال ًذلى ئما أن ٥ًىن ٓلى وظه ال٠طبت والٌآت)1ٛٔل كاحب الـَط

 (.3ٗحر شل٧)

( ال 6ئلم ًس٨)(، و 5(، ًحمل ٓلى الادخلاق)4ان ز٨ّ زلُل ٓلى الادخلاق به)ٛ

 ...."حؼىت س ٤ان ل٥م في ضػى٨ هللا أػىةًذلم به ألن هللا حٔالى ٠ًى٨: "ل٠

حمل ٓلى الىاظب ٓىس بٔى أصخابىا) [٦٧]ألاحزاب: ُُ أصخابىا مً (، ومً 7، ٛ

حمل ٓلى الىسب) ًُ خىٟٝ ُٛه)8ٟا٨:  ًُ (، ٛان ٤ان ٓلى ٗحر وظه 9(، ومجهم مً ٟا٨: 

 (.11وح٠ىا)( ُٛحمل ٓلى ؤلاباحت في ح٠ه 11ال٠طبت والٌآت)

م  (1 ى الطػى٨ ال٥ٍط  ملسو هيلع هللا ىلص.َو

 أي الخٔبس. (2

 أي الجبلت أو الٔازة. (3

َواْمَرَأًة ُمْؤِمَنًة ِإْن َوَىَبْت نَ ْفَسَها چ في ٟىله حٔالى:ملسو هيلع هللا ىلص ٣هبت اإلاطأة هٜؼها للىبي  (4

 [١١حزاب : ألا]چ لِلنَِّبيّْ ِإْن َأرَاَد النَِّبيُّ َأْن َيْستَ ْنِكَحَها َخاِلَصًة َلَك ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنينَ 

.ملسو هيلع هللا ىلص ٛال ًحل الخاق به  (5  ل٘حٍر

6) .
ً
حا  زلُل ٓلى الخذلُم جلٍط

 الـاُٛٔت. (7

١ بحن ألامط الالظم ومجطز  (8 ى اللىاب للخٍٜط ى ٟى٨ أ٣ثر ألاكىلُحن َو َو

ِهط  َواِك  همَلْوََل َأْن َأُشقَّ َعَلى أُمَِّتي َْلََمْرتُ »ملسو هيلع هللا ىلص:  يبشل٧ في ٟى٨ الى الٜٔل، ٍو بِالسّْ
 ]رواه مسلم وغيره[ «ِعْنَد ُكلّْ َصََلةٍ 

 ٣ما َى ُاَط. (9
ً
 وشل٧ ال٠ى٨ هُٔٝ ظسا

ٓلى ظهت الجبلت ٣مٌل١ الىىم أو الٔازة ٣ىْى اللباغ ملسو هيلع هللا ىلص أي ٛٔله  (11

 وكٜت الٜطاؾ.
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 .ٌؼخىي في شل٧ مً ٛٔل ومً جط٢ (11

 ٛاةسة:

 ملسو هيلع هللا ىلص:مذخلط ال٠ى٨ في أٛٔا٨ الىبي 

 دمؼت أٟؼام. ملسو هيلع هللا ىلصمً دال٨ جدبٕ الىلىق واػخ٠طائها ُوظس أن أٛٔا٨ الىبي 

  ٛخل٧ ال جس٨ ئال ٓلى  –ال آزابه وكٜخه  –ٛٔا٨ الجبلُت: ٣مٌل١ الىىم ألا

 ؤلاباحت.

 البِذ  ألاٛٔا٨ الٔازًت: أي ما ٤اهذ ٓلى ػبُل ٓازة ال٠ىم أو اإلا٦ان ٣لٜت

 وكٜت الٜطاؾ وكىضة الشىب.

ان:  وهي هٓى

ًلبؽ  ملسو هيلع هللا ىلصٛحها بص يء ُحملذ ٓلى ؤلاباحت، ٠ٛس ٤ان الىبي ملسو هيلع هللا ىلص مالم ًأمط الىبي  -

 
ً
 وضزاًء، و٤ان ًلبؽ ٓمامت، وضبما لبؽ حلت وهحى شل٧.ئظاضا

"اْلَبُسوا ِمْن ثَِياِبُكِم ملسو هيلع هللا ىلص : أو ههى ًٓ ش يء، ٠٣ىله  بص يءملسو هيلع هللا ىلص ما أمط ُٛه الىبي  -
والترمذي وابً حبان  ]رواه أحمد وأبى داود." ..َض، فَِإن ََّها ِمْن َخْيِر ثَِياِبُكمْ ااْلِبي

 .وصححه ألالباوي[ 

الخٔبسًت مجها ما ًجب اب، ٛصل٧ ًحمل ٓلى ألاٛٔا٨ ًٓ ئػبا٨ الشُ ملسو هيلع هللا ىلصو٣جهُه 

٥صا.  ومجها ما ٌؼخحب ومجها ما ًحطم َو

  ٦احه بأ٣ثر مً أضبٕ وؼىة، وظىاظ الىكا٨ ه ٣جىاظ ملسو هيلع هللا ىلص : ألاٛٔا٨ الخاكت به

ا، ٛهصٍ ألاٛٔا٨ ال ًحل الاٟخساء به ٛحها. حَر  في اللىم، ٗو

  ملسو هيلع هللا ىلص ألاٛٔا٨ البُاهُت: وهي ما ٛٔله الىبي 
ً
مجمل ال٠طآن، ٛهصٍ بها   مبِىا

ارَِقُة چح٥مها ح٥م أكلها، ٣لٜت ٌٟٕ الؼاٞض في ٟىله حٔالى: اِرُق َوالسَّ َوالسَّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  وإضاءات على متن الورقات ةأدل
47 

: ]املائدةچ (34فَاْقطَُعوا أَْيِديَ ُهَما َجَزاًء ِبَما َكَسَبا َنَكاًَل ِمَن اللَِّو َواللَُّو َعزِيٌز َحِكيٌم )

4٤] 

 محمىلت ٓلى الىسب الاٛٔا٨ اإلاجطزة التي ظاءث ٓلى ػبُل الخٔبس: ٛهص ٍ

 ٣ما َمّط.
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 ) اإلقرار (

ٔت) ٔت ٓلى ال٠ى٨ اللازض مً أحس َى ٟى٨ كاحب الـَط (، 1وئٟطاض كاحب الـَط

لم به 2وئٟطاٍض ٓلى الٜٔل مً أحس ٣ٜٔله) خه في ٗحر مجلؼه ٓو ٔل في ٟو
ُ
(، وما ٛ

ٔل في مجلؼه)
ُ
 (.3ولم ًى٥ٍط ٛح٥مه ح٥م ما ٛ

 ٛؼمٔه الىبي ٛاشا ٟا٨ أحٌس  (1
ً
 ٥ٛأهما ٟاله الىبي  ملسو هيلع هللا ىلصٟىال

ً
ٛأٍٟط ولى ػ٥ىجا

 .ملسو هيلع هللا ىلص

]متفم  ٓلى ٟىله بآٌاء ػلب ال٠خُل ل٠اجله ڤأبا ب٥ط  ملسو هيلع هللا ىلصئٟطاض الىبي مشا٨: 

عليه[

 و٣صل٧ الٜٔل: (2

ذ الىهي ڤِٟؽ بً ٓمط  ملسو هيلع هللا ىلصئٟطاض الىبي  مشا٨:  ٓلى ٟواء ض٣ٔتي الٜجط في ٟو

]صحيح الترمذي[

 ٛأّٟطٍ. ملسو هيلع هللا ىلصو٣صل٧ ما بل٘ه  (3

ٓلى كالجه مٔه الٔـاء زم اهلطاٛه ئلى ٟىمه لُللي  ڤإلأاش  ملسو هيلع هللا ىلصئٟطاٍض  ٨:مشا

]متفم عليه[ بهم.
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 ) النسخ وأقسامه (

ُل: مٔىاٍ: الى٠ل مً ٟىلهم: وسخذ ما في 1وأما اليسخ ٛمٔىاٍ ل٘ت: ؤلاظالت) (، ٟو

 (.2َصا ال٥خاب أي ه٠لخه)

ٕ الخ٥م)وحسٍ ( ٓلى 4اب اإلاخ٠سم)( الشابذ بالخ3ٌ: َى الخٌاب السا٨ ٓلى ٛض

 مٕ جطادُه ٓىه) وظٍه 
ً
 (.5لىالٍ ل٦ان زابخا

فَ يَ ْنَسُخ  چ ومىه ٟىلهم: وسخذ الـمؽ الِل أي أظالخه، ومىه ٟىله حٔالى: (1

ْيطَاُن ثُمَّ ُيْحِكُم اللَُّو آيَاتِِو َواللَُّو َعِليٌم َحِكيٌم )  [١٦: ]الحج چ (16اللَُّو َما يُ ْلِقي الشَّ

 [٦٥: ]الجاثية چ (65ِإنَّا ُكنَّا َنْستَ ْنِسُخ َما ُكْنُتْم تَ ْعَمُلوَن ) چٟىله حٔالى:  ومىه (2

ٕ الخ٥م الشابذ .....ئلخ     ل٦ان أحؼً، ألن الخٌاب َى  (3 ولى ٟا٨: ٛض

 الىاسخ، وضٕٛ الخ٥م َى اليسخ.

ٕ الخ٥م  صا وسخ بٛط م ئلى ئباحت أو ٗحر شل٧، َو ، مً جحٍط ٕ الخ٥م حُ٘حٍر ومٔجى ٛض

 ٕ ىا٢ وسخ بٛط  ٓلى شل٧. ألامشلت، واٟخلط ٓلى ألاو٨ ألهه ألا٣ثر وػــخأحي اللَّٜو

4)  
ً
ُا  ؿٓط

ً
 بسلُل.ٛمً ؿطوي اليسخ: أن ٥ًىن اإلايؼىخ ح٥ما

ً
( زابخا

ً
 )ٓملُا

 بالخٌاب اإلايؼىخ. (5
ً
 ومً ؿطوي اليسخ أال ٥ًىن الخٌاب الىاسخ مخلال

 ٛاليسخ:

ٕ الخ٥م الشابذ  ٓىه.) أو زلُله ( بذٌاب مخ٠سم، بذٌاب مخأدٍط  ٛض
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 ٛاةسة:

 أو ػىت ٛال وسخ ئال بهما، ٛاإلظماْ ال ًيسخ 
ً
الخٌاب الشاوي ًجب أن ٥ًىن ٣خابا

اة الطػى٨  س  ملسو هيلع هللا ىلصألهه ئهما او٠ٔس بٔس ٛو ٕ، وال٠ُاغ مً باب أولى ٟو ٛاث الدـَط

 ٓىس ٓسم الىم. ئال  ألهه ال ًلاض ئلُه

 ٛاةسة:

 .الٔملُتُت في ألاح٦ام الـٓط ال وسخ في ال٠ٔاةس وألادالٞ وػاةط ألادباض، ال وسخ ئال 

 ٛاةسة:

ْى اليسخ:  مً ِح٥م ٟو

 .م الخمط ٕ ٣ما َى الـأن في جحٍط  الخسضط في الدـَط

  ٔلم الطاسخ في الٔلم مً اإلاطجاب. ًمانادخباض أَل ؤلا ُُ  ل

 .ئُهاض اإلاىت ٓلى الٔباز بالخذُٜٝ ٓجهم 

جىظ وسخ الطػم) واليسخ  (،3(، ووسخ الخ٥م وب٠اء الطػم)2( وب٠اء الخ٥م)1ٍو

 (.7( وئلى ما َى أدٝ)6(، وئلى ما َى أٗلّ)5( أو ئلى ٗحر بس٨)4ئلى بس٨)

 أي الخالوة. (1

َكاَن "أهه ٟا٨:  ڤمشاله: ما ضواٍ الـُذان مً حسًض ٓمط بً الخٌاب  (2

َناَىا، فَِلذا رََجَم رَ  ا أَنْ َزَل اللَُّو آيَُة الرَّْجِم، فَ َقَرْأنَاَىا ، َوَعَقْلَناَىا، َوَوَعي ْ  -ُسوُل اللَِّو ِممَّ
، َورََجْمَنا بَ ْعَدُه، فََأْخَشى ِإْن طَاَل بِالنَّاِس زََماٌن َأْن يَ ُقوَل قَاِئٌل: َواللَِّو َما َنِجُد - ملسو هيلع هللا ىلص

 ]متفم عليه[.............." آيََة الرَّْجِم ِفى ِكَتاِب اللَِّو، فَ َيِضلُّوا بِتَ ْرِك َفرِيَضٍة أَنْ َزَلَها اللَّوُ 
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 ا واضخت وهي: امخحان الٔباز وادخباض امخشالهم لٌآت هللا حٔالى.وح٥مت اليسخ َى

َوالَِّذيَن يُ تَ َوف َّْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن َأْزَواًجا َوِصيًَّة ِْلَْزَواِجِهْم چ  مشاله: ٟىله حٔالى: (3
َر ِإْخَراٍج فَِإْن َخَرْجَن َفََل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفي مَ  ا فَ َعْلَن ِفي َمَتاًعا ِإَلى اْلَحْوِل َغي ْ

 [٦3١البلزة: ] چ (601أَنْ ُفِسِهنَّ ِمْن َمْعُروٍف َواللَُّو َعزِيٌز َحِكيٌم )

سخ
ُ
َوالَِّذيَن يُ تَ َوف َّْوَن  چب٠ى٨ هللا حٔالى:  –مٕ ب٠ائها  –الخ٥م في َصٍ آلاًت  ٠ٛس و

ُهٍر َوَعْشًرا فَِإَذا بَ َلْغَن َأَجَلُهنَّ َفََل ُجَناَح ِمْنُكْم َوَيَذُروَن َأْزَواًجا يَ تَ َربَّْصَن بِأَنْ ُفِسِهنَّ َأْربَ َعَة َأشْ 

البلزة: ] چ (630َعَلْيُكْم ِفيَما فَ َعْلَن ِفي أَنْ ُفِسِهنَّ بِاْلَمْعُروِف َواللَُّو ِبَما تَ ْعَمُلوَن َخِبيٌر )

 ٣صل٧ وهي: بُان الخذُٜٝ ٓلى ألامت.وح٥مت اليسخ َىا واضخت  [٦43

 ٛاةسة:

يسخ الخ٥م و  ًُ س   ٟو
ً
َكاَن ِفيَما أُْنِزَل »ٟالذ:  ڤ، ٣ما في حسًض ٓاتـت الخالوة مٔا

ِمَن اْلُقْرآِن َعْشُر َرَضَعاٍت َمْعُلوَماٍت ُيَحرّْْمَن، ثُمَّ ُنِسْخَن ِبَخْمٍس َمْعُلوَماٍت، فَ تُ ُوفَّْي َرُسوُل 
ا يُ ْقَرأُ ِمَن اْلُقْرآ  ]رواه مسلم[ «نِ اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم، َوُىنَّ ِممَّ

في اللالة ئلى الخىظه ئلى بِذ هللا اإلا٠سغ ٣ما في وسخ الخىظه ئلى بِذ  (4

 الخطام في ٟىله حٔالى" ٟس هطي ج٠لب وظهل في..."

في ٟىله  ملسو هيلع هللا ىلص٣ما في وسخ وظىب ج٠سًم اللسٟت بحن ًسي هجىي الطػى٨  (5

ُموا بَ ْيَن َيَدْي َنْجَواُكْم َصَدَقًة  أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نَاَجْيُتُم الرَُّسولَ  يَا چ حٔالى: فَ َقدّْ

ٌر َلُكْم َوَأْطَهُر فَِإْن َلْم َتِجُدوا فَِإنَّ اللََّو َغُفوٌر رَِحيٌم )  [٧٦: ]املجادلة چ (06َذِلَك َخي ْ
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م الخمط، ٦ٛاهذ مباحت زم ُحطمذ ٓىس  (6 ٣ما في الخسضط الشالسي في جحٍط

.
ً
 اللالة زم ُحطمذ مٌل٠ا

.٣يسخ ٓسة اإلاخى (7
ً
ـطا  في ٓجها ظوظها مً ٓام ب٘حر دطوط ئلى أضبٔت أؿهط ٓو

جىظ وسخ ال٥خاب  ( ووسخ الؼىت 2(، ووسخ الؼىت بال٥خاب)1بال٥خاب)ٍو

 (3بالؼىت)

 ٣ما في آًتي ٓسة اإلاخىفي ٓجها ظوظها اإلاخ٠سمخحن. (1

  :بِذ اإلا٠سغ الشابذ بالؼىت الٜٔلُت ب٠ىله حٔالى٣ما في وسخ اػخ٠با٨  (2

 [٧33: ]البلزة چ َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ  فَ َولّْ َوْجَهكَ  چ

صا ٣شحر ومىه ٟىله  (3 ]رواه " ُكْنُت نَ َهْيُتُكْم َعْن زِيَارَِة اْلُقُبوِر فَ ُزورُوَىا:"  ملسو هيلع هللا ىلصَو

 مسلم[.

جىظ وسخ اإلاخىاجط  (، وال ًجىظ وسخ اإلاخىاجط 2، ووسخ آلاحاز باآلحاز)(1)باإلاخىاجط ٍو

 (.3باآلحاز)

س  (1  مط بُاهه.٤ال٠طآن بال٠طآن ٟو

صا مجمٕ ٓلُه وئن ٤ان ال ٦ًاز ًىظس  - والؼىت اإلاخىاجطة بالؼىت اإلاخىاجطة، َو

 شل٧ كاحب ؿطح ال٥ى٣ب اإلاىحر،٣ما ش٣ط 

وال٥خاب بالؼىت اإلاخىاجطة، وأظاٍظ ظمهىض ألاكىلُحن، ومشاله: وسخ آًت  -

س ػب١. -دمؽ ضهٔاث بالؼىت اإلاخىاجطة  ٟو

صا مجمٕ  -  ٓلُه.والؼىت اإلاخىاجطة بال٥خاب، َو

س ػب١. –"  نَ َهْيُتُكْم َعْن زِيَارَِة اْلُقُبوِر فَ ُزورُوَىاومشاله: حسًض "  (2  ٟو
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ى مصَب ظمهىض ألاكىلُحن  (3 -محخجحن بأهه زوهه في ال٠ىة، وشَب أحمس َو

في ضواًت وابً حعم ئلى ظىاظ شل٧ ووٟىٓه، ومشلىا لصل٧ بما ضواٍ  - $

َنَما النَّ الـُذان مً حسًض ابً ٓمط ٟا٨:  اُس ِبُقَباٍء ِفي َصََلِة الصُّْبِح ِإْذ " بَ ي ْ
َجاَءُىْم آٍت فَ َقاَل: ِإنَّ َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم َقْد أُْنِزَل َعَلْيِو قُ ْرآٌن َوَقْد 

اِم فَاسْ  َتَداُروا ِإَلى أُِمَر َأْن َيْستَ ْقِبَل اْلَكْعَبَة فَاْستَ ْقِبُلوَىا. وََكاَنْت ُوُجوُىُهْم ِإَلى الشَّ
 متفم عليه[] اْلَكْعَبِة "

 والٔمل به. والـاَس: ٟبى٨ دبر الىاحس
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 ) التعارض بين األدلة (

  (1)ئشا حٔاضن ه٠ٌان
ً
ٛال ًذلى: ئما أن ٥ًىها ٓامحن أو داكحن أو أحسَما ٓاما

 مً وظه 
ً
 مً وظه وداكا

ً
 أو ٤ل واحس مجهما ٓاما

ً
ن ٛان ٤اها ٓامح،وآلادط داكا

 (.2)ٛان أم٥ً الجمٕ بُجهما ظمٕ

 أي زلُالن، والخٔاضن ئهما ٥ًىن في شًَ اإلاجتهس ال في ح٠ُ٠ت ألامط. (1

حمل ٤ٌل مً السلُلحن ٓلى حا٨ ال ًىاٟى آلادط. (2 ًُ  وكٜت الجمٕ: أن 

 مشا٨:

َهَداِء؟ الَِّذي يَْأِتي ِبَشَهاَدتِِو قَ ْبَل َأنْ »:  ملسو هيلع هللا ىلصٟىله  ُيْسأََلَها، َأْو ُيْخِبُر  َأََل ُأْخِبرُُكْم ِبَخْيِر الشُّ
 ]رواه مسلم[ «ِبَشَهاَدتِِو قَ ْبَل َأْن ُيْسأََلَها

ىله  ِإنَّ بَ ْعدَُكْم قَ ْوًما َيُخونُوَن َوَل يُ ْؤَتَمُنوَن، َوَيْشَهُدوَن َوَل ُيْسَتْشَهُدوَن، َويَ ْنِذرُوَن »: ملسو هيلع هللا ىلصٟو
َمنُ   ]رواه البخاري[ «.َوَل يُوُفوَن، َوَيْظَهُر ِفيِهم السّْ

حمل اإلاسح إلاً ٤اهذ ٓىسٍ ؿهازة آلزمي وال ٌٔلم بها كاحبها ُٛذبٍر بها ٛ ُُ

حمل الصم ٓلى مً ئشا بازض بها زون أن ًٌلبها مٕ ٓلم لِؼدـهسٍ ئشا   أضاز ٓىسٍ، ٍو

 كاحبها بها.

 إلاا ُٛه مً الٔمل ب٥ال السلُلحن.
ً
 والجمٕ أولى مً الترظُح اجٜاٟا

رئن لم  (1)اوئن لم ًم٥ً الجمٕ بُجهما ًخىٟٝ ٛحهم ر ، ٛان ٓلم ٌٔلم الخاٍض الخاٍض

 (.2)ُٛيسخ اإلاخ٠سم باإلاخأدط

 ئلى أن ًِهط مطجر ألحسَما ٓلى ألادط. (1

 [4: ]اليساء چفَِإْن ِخْفُتْم َأَلَّ تَ ْعِدُلوا فَ َواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت أَْيَماُنُكْم  چمشا٨: ٟىله حٔالى: 

ىله حٔالى:  اْْلُْختَ ْيِن ِإَلَّ َما َقْد َسَلَف ِإنَّ اللََّو َكاَن َغُفورًا رَِحيًما َوَأْن َتْجَمُعوا بَ ْيَن  چٟو
 [٦4: ]اليساء چ (63)

ظ أن ججمٕ بحن ألادخحن في مل٧ الُمحن. جّىِ
ُ
 ٛاآلًت ألاولى ٓامت ج
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.
ً
 وآلاًت الشاهُت ٓامت جحطم الجمٕ بحن ألادخحن ئًالٟا

:  ڤولهصا جىٟٝ ٓشمان 
ً
َها آيٌَة،»ٟاةال َها آيٌَة ُأْخَرى، َوََل آُمُرَك َوََل  َأَحلَّت ْ َوَحرََّمت ْ

 ]رواه البيهلي في الكبري ومالك في املىطأ[  «أَنْ َهاكَ 

 لل
ً
م احخُاًا  ٜطوط.وبٔى الٔلماء ضجر الخحٍط

س ج٠سم أمشلت ٣شحرة ٓلى اليسخ. (2  ٟو

 (1)حنو٣صل٧ ئشا ٤اها داكّ 

ٔلم  (1 ٌُ خىٟٝ ئلم  ًُ ر ٛان ٓلم الخأي ئن أم٥ً الجمٕ بُجهما ظمٕ وئال  اٍض

سخ اإلاخ٠سم باإلاخأدط.
ُ
ر و  الخاٍض

 مشا٨: 

س ؼل ضظلُه"  ملسو هيلع هللا ىلصالىبي أن  ڤ ًٓ ٓبسهللا بً ٍظ  ]متفم عليه[جىهأ ٗو

ً ابً ٓباغ  ما في الىٔلحن"  ڤٓو ]رواه أبى أهه جىهأ وضؾ اإلااء ٓلى ٟسمُه َو

 داوود وغيره وحسىه ألالباوي[

س ٛحمل الشاوي ٓلى أهه أضاز به ال٘ؼل الخُٜٝ أو أه ه ٤ان ًلبؽ الخٜحن ٟو

 لبؼهما ٓلى ًهاضة، وبهصا جم الجمٕ بُجهما وُزٕٛ الخٔاضن.

 ُٓ ر ٛان  ٔلم الخاٍض ٌُ خىٟٝ ئشا لم  ًُ  وآلادط ٛاشا لم ًم٥ً 
ً
لم و٤ان أحسَما مخ٠سما

 حّٔحن اليسخ.
ً
 مخأدطا

 

 ُٛذم الٔام بالخاق
ً
 وآلادط داكا

ً
 (1)وئن ٤ان أحسَما ٓاما

 مشا٨ شل٧: (1

َماُء اْلُعْشرُ ِفيمَ " :  ملسو هيلع هللا ىلصٟىله   ]متفم عليه[...." ا َسَقِت السَّ

ىله   ]متفم عليه[ «لَْيَس ِفيَما ُدوَن َخْمَسِة َأْوُسٍق َصَدَقةٌ »: ملسو هيلع هللا ىلصٟو
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ٓام في ٤ل ما دطط مً ألاضن، والشاوي داق ُٛما زون الخمؼت أوػ١، ٛاألو٨ 

ذلم الٔام بالخاق، ٛى٠ى٨: ًجب ئدطاط الٔـط  ُُ  ُٛما بلٙ الخمؼت أوػ١. ٛ

 مً وظه ُٛذم ٓمىم ٤ل واحس وئن 
ً
 مً وظه وداكا

ً
٤ان ٤ل واحس مجهما ٓاما

 .(1)مجهما بذلىق آلادط 

 مشاله: (1

َوالَِّذيَن يُ تَ َوف َّْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن َأْزَواًجا يَ تَ َربَّْصَن بِأَنْ ُفِسِهنَّ َأْربَ َعَة چ: تعالىٟىله  -

 [٦4٢البلزة: ] چَأْشُهٍر َوَعْشًرا

ا، َصٍ آلاًت ٓامت في حَر  وداكت باإلاخىفي ٓجها ظوظها. الخامل ٗو

ىله حٔالى:  - َوُأوََلُت اْْلَْحَماِل َأَجُلُهنَّ َأْن َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ َوَمْن يَ تَِّق اللََّو َيْجَعْل چٟو
 [3: الطالق] چ(0َلُو ِمْن َأْمرِِه ُيْسًرا )

هٕ ٓستها و ُٛذلم ٓمىم ألاولى بالشاهُت ٛخذطط الخامل مً ٓمىم ألاولى وج٥ىن 

ا.  الخمل ػىاء ٤اهذ مخىفي ٓجها أم ٗحَر
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 (اإلجماع)

 :ٓلماء أَل الٔلط ٓلى ح٥م الخاززت، وؤجي بالٔلماء (1)ٛهى اجٜاٞ :وأما ؤلاظماْ

ُت(2)ال٠ٜهاء  .، وؤجي بالخاززت الخاززت الـٓط

، ؤلاظماْ سٛلى دالٝ الىاحس أو الازىان مً أَل الٔلم اإلأخس بهم لم ًى٠ٔ (1

ألن ألازلت اإلاشبخت لدجُت ؤلاظماْ زلذ ٓلى ٓلمت ألامت ًٓ الخٌأ، ولّٜ 

ٌل١ ٓلى ظمُٔها ح٠ُ٠ت  ًُ ا.ألامت ئهما   ال ٓلى أ٣ثَر

س  (2 وال٠ُٜه: َى مً ٓٚط ظملت ٗالبت مً الٜطوْ ال٠ٜهُت باالػخسال٨، ٟو

 حُ٘ب ٓىه أح٦ام ل٥ىه ٟازض ٓلى الىكى٨ ئلحها.

ا (1)وئظماْ َصٍ ألامت حجت ال ججخمٕ أمتي ٓلى  ":  ملسو هيلع هللا ىلص، ل٠ىله (2)زون ٗحَر

 . (4)، والـْط وضز بٔلمت َصٍ ألامت" (3)هاللت

ٕ ٤ال٥خاب والؼىت. (1  أي زلُل مً أزلت الدـَط

 أي أن ئظماْ ألامم الؼاب٠ت لِؽ حجت. (2

م واهِط صخُح الجامٕ. (3 حَر  والخسًض ضواٍ الترمصي وابً ماظه والخا٣م ٗو

 .ئشا اظخمٔذ (4

، وال ٌـتري اه٠طان (2)، وفي أي ٓلط ٤ان(1)شاويوؤلاظماْ حجت ٓلى الٔلط ال

 (.3)الٔلط ٓلى الصخُح

ٛان ٟلىا: اه٠طان الٔلط ؿطي ٌٔخبر ٟى٨ مً ولس في حُاتهم وج٠ٜه وكاض مً  

 . (4)أَل الاظتهاز ولهم أن ًطظٔىا ًٓ شل٧ الخ٥م 

ٓلى ح٥م ؿطعي ٛلِؽ للخابٔحن أن ًذالٜىا  –مشال  –ٛاشا أظمٕ الصخابت  (1

 ْ، بل َى حجت ٓلحهم.َصا إلظما

لى مً بٔسَم في أي ٓلط مً  (2 ولِؽ حجت ٓلى الخابٔحن ٠ٍٛ بل ٓو

. الٔلىض 
ً
 ألن ؤلاظماْ ئهما ًمىٕ الخالٚ ضأػا

ت. ٣ما أن ؤلاظماْ حجت في ٤ل ٓلط   للِاٍَط
ً
 ال في ٓلط الصخابت ٠ٍٛ دالٛا
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٠لس بها  ًُ .ألن لّٜ " ألامت " في الخسًض، ال 
ً
 الصخابت ٠ٍٛ ٌٟٔا

 ـتري أن ًمىث الٔلماء اإلاجمٔىن؟أي: َل ٌ (3

ه ًإزي ئلى حٔصض ؤلاظماْ، وألن الخابٔحن الجىاب: ال ٌـتري، ألن ال٠ى٨ باؿتراً

ى ٟى٨ ظمهىض الٔلماء. م، َو  احخجىا باظماْ الصخابت ٟبل اه٠طان ٓلَط

ٌٔجي: لى ٟلىا بال٠ى٨ الشاوي، ل٦ان مً ُولس في ٓلط الٔلماء اإلاجمٔحن و٣ُبر  (4

 ودالٝ ؤلاظماْ ٛاهه وحٔلم وكاض مجتهس
ً
ىذٞط ؤلاظماْ ا حٔخس مذالٜخه ٍو

 ئشن !!

واهدـاض  ،وب٠ى٨ البٔى وبٜٔل البٔى (،2)وبٜٔلهم (،1)وؤلاظماْ ًصر ب٠ىلهم

 .  (3)شل٧ وػ٥ىث الباٟحن ٓىه

ى ما ٌؼمى باإلظماْ ال٠ىلي، بأن ًخ١ٜ ٟى٨ الجمُٕ ٓلى الخ٥م بأن  (1 َو

صا . الىْى مً ؤلاظماْ حجت ٠ًىلىا ٤لهم: َصا حال٨ أو َصا حطام، َو
ً
 اجٜاٟا

 ومشل ال٠ى٨، الٜٔل. (2

ى: أن ٌـتهط ال٠ى٨  (3 صا َى الىْى الشاوي مً ؤلاظماْ: ؤلاظماْ الؼ٥ىحي، َو َو

. وأ٣ثر ألاكىلُحن ٓلى  أو الٜٔل مً البٔى ِٛؼ٥ذ الباٟىن ًٓ ئه٦اٍض

 .ظماْا٣ حجُخه

ال٠طاةً وأحىا٨ والخ٠ُ٠ت أهه ال ًم٥ً ئًالٞ ال٠ى٨ ٓلُه بل ال بس مً الىِط في 

حجت ُىُت، وئن حلل ال٠ٌٕ الؼا٣خحن ٛان ٗلب ٓلى الًِ اجٜاٞ ال٦ل ٛهى 

 باجٜاٟهم ٛهي حجت ٌُٟٔت.

حن:  واؿتري بٔوهم لدجُخه ؿًط

 ألاو٨: مض ي مسة ٤اُٛت للىِط في شل٧ ال٠ى٨ بٔس ػمآه.

ً ٓلى ئُهاض آضائهم.  الشاوي: ٣ىن الؼا٣خحن ٟازٍض
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 (قول الصحابي)

ى٨ الىاحس وفي  (2)ٓلى ال٠ى٨ الجسًس (1)مً الصخابت لِؽ بذجت ٓلى ٗحٍر ٟو

 .  (4( حجت)3ال٠سًم)

ادخلٜىا في مؼاةل ٣شحرة ولى ٤ان  ڤفي مؼاةل الاظتهاز، ألن الصخابت  (1

ٕ الخالٚ بٔس ٟى٨   أحسَم.ٟى٨ أحسَم حجت ٓلى ٗحٍر إلاا ٟو

 ٛاةسة:

لى شل٧: ٟى٨   ألهه الصخابي ُٛما ال مجا٨ ُٛه لالظتهاز أو الطأٓو
ً
 ئظمآا

ٌ
ي حجت

 .ملسو هيلع هللا ىلصمً ٟبُل ؤلادباض ًٓ الىبي 

 أي ال٠ى٨ الشاوي للـاٛعي. (2

 أي ال٠ى٨ ألاو٨ له. (3

]وهذا الحديث رواه عبيد  الخسًض: "أصخابي ٤الىجىم بأيهم اٟخسًخم اَخسًخم" (4

وابً بطة في إلاباهة الكبري، وفيه مترون متهم  حزي في الشزيعةبً حميد في مسىده ولا

 .[: حديث مكذوب مىضىٌع باطلً حزمبالىضع، كال اب
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 (األخبار  )

 ئلى (3)، والخبر ًى٠ؼم(2)ما ًسدله اللسٞ وال٥صب (1)ٛالخبر :وأما ألادباض

 ٟؼمحن: آحاز ومخىاجط . 

ى(4)ما ًىظب الٔلم :ٛاإلاخىاجط أن ًطوي ظمآت ال ٠ًٕ الخىاًإ ٓلى ال٥صب  :، َو

ال   ٥ٍىن في ألاكل ًٓ مـاَسة أو ػماْ، و ً مشلهم ئلى أن ًيخهي ئلى اإلاذبر ٓىهم

 (.5ًٓ اظتهاز)

 ل٘ت. (1

٥٣الم هللا لصاجه، ألن مً ألادباض ما ال ًسدلها ال٥صب باليؼبت ئلى ٟاةلها  (2

 .ملسو هيلع هللا ىلصوضػىله 

س ػب١ ال٥الم في شل٧.  وهس الخبر، ؤلاوـاء، ٟو

3)  
ً
 بآخباض وكىله ئلُىا   اكٌالحا

 أي ال٠ُحن والخلس١ً والٔمل . (4

س جّومً َصا ا (5 ١ ؿطوي الخسًض اإلاخىاجط وهي أضبٔت: ٟو  لخٍٔط

 س ٠ٛس  بٔسز، أن ًطوٍه ظمآت ٗحر موبىًحن ًحلل الخىاجط بال٥ثرة ٟو

س ًحلل بال٠طاةً اإلا س ًحلل باإلظماْ ًحلل باللٜت ٟو حخٜت بالخبر، ٟو

 مً ألامت ٓلى صخخه.

  
ُ
 أَم ٓلى ال٥صب.أن جحُل الٔازة جىاً

 حن ا  لؼاب٠حن.اػخىاء ظمُٕ ًب٠اث الؼىس في الـًط

  م الخؽ ٣ــ " ػمٔىا أو ضأًىا " ال الاظتهاز أو الخذمحن  أن ٥ًىن مؼدىس دبَر

 والًِ.
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ى٠ؼم ئلى مطػل (3)وال ًىظب الٔلم (2)َى الصي ًىظب الٔمل (:1)وآلاحاز ، ٍو

، ٛان (5)ما لم ًخلل ئػىازٍ :، واإلاطػل(4)ما اجلل ئػىازٍ :ومؼىس، ٛاإلاؼىس

ٛلِؽ بذجت، ئال مطاػُل ػُٔس بً اإلاؼِب، (6)٤ان مً مطاػُل ٗحر الصخابت 

 
ُ
ِ ٛانها ٛ
ّ
 . (7) ملسو هيلع هللا ىلصًٓ  ظسث مؼاهُسـذ ٛىُ د

ى ما ال ًبلٙ حس الخىاجط. (1  َو

2)  ،
ً
 ئن ٤ان ًلبا

ً
، وجٌب٠ُا

ً
 ئن ٤ان دبرا

ً
ىه، جلس٠ًا أي ًىظب الٔمل بما جومَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصصخخه ًٓ الىبي  ال ٛٞط في شل٧ بحن ال٠ٔاةس وألاح٦ام، بـطي

حص ى.ٓل ڤ٠ٛس أظمٕ الصخابت 
ُ
اتٕ ال ج  ي ٟبى٨ دبر الىاحس والٔمل به في ٟو

لى أٛاز دبر ٤ل واحس الٔلم ال٠ُُجي للّسٟىا ٤ل  أي ال٠ُحن ٤الخىاجط، ألهه (3

اٟخض ى الٔلم ٣ما ئشا اج١ٜ ٓلى  دبر وؼمٔه، ل٥ً ئشا احخٜذ به ال٠طاةً

 أو جخل٠اٍ ألامت بال٠بى٨ وهحى شل٧. ئدطاظه الـُذان،

 ى اإلاذَبر ٓىه.بأن ًطوي ٛالن ًٓ ٛالن ئل (4

ٍٕ مىه، ِٛـمل اإلاى٠ٌٕ و  بأن (5  ٌؼ٠ٍ مً الؼىس ضاٍو أو أ٣ثر مً أي مىه

 اإلأول ومطػل الصخابي.

 أي مطاػُل الخابٔحن ومً بٔسَم. (6

7)  
ً
ما أػ٠ٍ ئال الصخابي والجهل به ال ًوط ألن ٤لهم  أي وظسوا أن ػُٔسا

 ٓسو٨.

 ٛاةسة:

الٔلماء ألهه  حجت ٓىس ظماَحر  مطػل الصخابي ألنًٓ  $ ػ٥ذ اإلالىٝ

 ًٓ الصخابت والجهل بهم ال ًوط 
ً
 لٔس التهم. ضواًتهم ٗالبا
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 ) صيغ أداء الحديث(

أن ٠ًى٨:  للطاوي ًجىظ  (2)، وئشا ٟطأ الـُر(1ػاهُس)جسدل ٓلى ألا  :والٔىٔىت

 .دبرويأو أحسزجي 

 ٠ُٛى٨: أدبروي، وال ٠ًى٨: حسزجي .  (3)وئن ٟطأ َى ٓلى الـُر 

 . (5)٠ُٛى٨: أظاظوي أو أدبروي ئظاظة (،4ٟطاءة)ٗحر  وئن أظاٍظ الـُر مً

ح٥م الخسًض اإلاؼىس في ٟبىله والٔمل به  أي أن الخسًض اإلأىًٔ ًأدص (1

 .الجلا٨ ػىسٍ في الِاَط

حن:  ل٥ً اؿتري الٔلماء لصل٧ ؿًط

 الخسلِؽ. ألاو٨: بطاءة اإلأىٔحن مً

 ة .مطة واحس الشاوي: ل٠اء الطاوي إلاً َضوي ٓىه واظخمآهما ولى 

 وهي أٓلى كُٙ الخحمل. (2

ؼّمى (3 ٌُ ى ما   بالٔطن. َو

 أي: مً ٗحر ٟطاءة مً الـُر ٓلى الطاوي وال مً الطاوي ٓلى الـُر. (4

وكىضة ؤلاظاظة: أن ًأشن الـُر للخلمُص أن ًطوي ٓىه ما ضواٍ ٣أن ٠ًى٨ له:  (5

.  أظعث ل٧ أن جطوي ٓجي صخُح مؼلم أو ٗحٍر
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  (القياس  )

 .(4)في الخ٥م (3)ججمٔهما بٔلٍت  (،2)ئلى ألاكل (1)ز الْٜطٛهى ض  :وأما ال٠ُاغ

ى اإلاؼألت التي هبحض ًٓ ح٥مها حُض لم ًطز ٛحها هم. (1 ؼّمى اإلا٠ِؽ، َو  وَُ

ى اإلاؼألت التي (2 ؼّمى اإلا٠ِؽ ٓلُه َو ٚط ح٥مها حُض وضز ٛحها الىم. وَُ ُٓ 

 له في الخ٥م.
ً
ا  ومٔجى ضز الْٜط ئلى ألاكل: ظٔله مؼاٍو

ىا هلخ١ ألاو٨ بالشاوي.ـتر٢ بحن الْٜط وألاكل وهي اإلأجى اإلا  (3
ْ
 ظٔلخ

ىا َصا ال٠ُاغ (4 ى ما ٟلْسها الىكى٨ ئلُه، ومً أظله أظٍط  .َو

لُه ٛأض٤ان ال٠ُاغ أضبٔت:  ٓو

، وألاكل، والٔلت، والخ٥م.  الْٜط

 مشا٨:

( ٓلى الخمط )أكل( بجامٕ ؤلاػ٦اض في ٤ل ٥ُٛىن ح٥م الىبُص  ُٟاغ الىبُص )ْٛط

م.  الخحٍط

ى ًى٠ ُاغ ؿبه .  (1)ؼمَو ُاغ زاللت، ٟو  ئلى زالزت أٟؼام: ئلى ُٟاغ ٓلت، ٟو

 . (2)ما ٤اهذ الٔلت ُٛه مىظبت الخ٥م  :٠ُٛاغ الٔلت

ُاغ الساللت  حَى الاػخسال٨ بأحس الىِ :ٟو
ٌ
ى أن ج٥ىن الٔلت زالت ً ٓلى آلادط، َو  ًر

 .  (3)وال ج٥ىن مىظبت للخ٥م ،ٓلى الخ٥م

ُاغ الـبه   َى الْٜط اإلاترزز :ٟو
ً
ما ؿبها لاض 4)بحن أكلحن، ُٛلخ١ بأ٣ثَر ًُ ( وال 

 (.6( مٕ ئم٦ان ما ٟبله)5ئلُه)

 الجامٕ بحن الْٜط وألاكل.بآخباض  (1

2) .
ً
 ٛالٔلت ٟس ُكّطِح بها ٛخ٥ىن هي الجامٕ اإلاباؿط لعاما

َف َكاَن َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلُكْم ُسَنٌن َفِسيُروا ِفي اْْلَْرِض فَاْنظُُروا َكيْ  چمشا٨: ٟىله حٔالى: 

بِيَن )  [٧4٣: ]ال عمزان چ  (033َعاِقَبُة اْلُمَكذّْ
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: اإلاذاًبىن)هحً(، والٔلت اإلالّطح بها: الخ٥صًب،  ٛاألكل: الصًً دلى، والْٜط

 والخ٥م: الهال٢.

٣ط الظمٌ  (3
ُ
لّطح ُٛه بالٔلت أو لم جص٣ط، وئهما ش ًُ مً  أي أن ُٟاغ الساللت لم 

ا، ٥ُٛىن الجامٕ َى زلُل  الٔلت، لىاظمها ٣أزَط

 مشا٨: (4

 الىاةم مٌالب بٔس اػد٠ُاُه ب٠واء اللالة.أن اج١ٜ الٔلماء ٓلى 

 ٣ما اج٠ٜىا ٓلى أن اإلاجىىن لِؽ ٓلُه ٟواء.

 وادخلٜىا في اإلا٘مى ٓلُه َل ًلخ١ بالىاةم أم باإلاجىىن؟

 ٛالجمهىض ألخ٠ىٍ باإلاجىىن، والخىابلت ألخ٠ىٍ بالىاةم.
ً
ما ؿبها  ٛىلخ٠ه بأ٣ثَر

 لـبه.أي: ئلى ُٟاغ ا (5

 أي: ُٟاغ الٔلت أو الساللت، وشل٧ لؤٜه ول٥ثرة ادخالٚ ألاهِاض ُٛه. (6

 لألكل
ً
 (.1)ومً ؿطي الْٜط أن ٥ًىن مىاػبا

 أي ًجخمٕ ٤ل مً الْٜط وألاكل في أوكاٚ الٔلت. (1

 مشا٨:

 ٓلى ال٠لاق في الىٜؽ بجامٕ الجىاًت.
ً
طاٚ ُٟاػا  وظىب ال٠لاق في ألًا

  :ومً ؿطي ألاكل
ً
 .(2)بحن الخلمحن  (1)بسلُل مخ١ٜ ٓلُهأن ٥ًىن زابخا

 ٥٣خاب أو ػىت أو ئظماْ. (1

َطًٍ أو اإلاخصا٣َطًٍ. (2 ُِ  اإلاخىا

 مشا٨:

 مجهما ًهاضة واظبت، وظىب الدؼمُت في ال٘
ً
 ٓلى الىهىء بجامٕ أن ٣ال

ً
ؼل ُٟاػا

 باألكل صر ال٠ُاغ وئال ٛال.
ً
 ٛان ٤ان الخلم مؼلما

 جىبُه:

الَٞصا الـطي ئهما ٥ًىن في باب اإلاىاُط   ة ٠ٍٛ، لِؽ ٓلى ؤلًا
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  :ومً ؿطي الٔلت
َّ
 وال مٔجىً  (2)، ٛال جيخ٠ى(1)في مٔلىالتها زَ طِ أن جٌ

ً
 . لِٜا

أي: ٤لما وظسث الٔلت في كىضة مً اللىض ُوِظس مٔها الخ٥م ٛالخ٥م ًسوض  (1

. مٕ ٓلخه
ً
سما  ٓو

ً
 وظىزا

م.  ٤اإلػ٦اض ٤لما ُوظس في ش يٍء ُوظس الخحٍط

( لم ًم٥ً ئلخاٟه باإلا٠ِؽ ٓلُه ٌٔجي: ئشا اهخٜذ الٔلت في اإلا (2 ٠ِؽ )الْٜط

وت. ألنها حُيئٍص 
َ
 مىخ٠

 مشا٨:

فَاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر چ حٔالى: ئشا ٟلىا: أن البُٕ بٔس هساء الجمٔت الشاوي محطم ل٠ىله 

ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تَ ْعَلُموَن ) ٟاةل:  ، ٛلى ٟا٨[٥: ]الجمعة چ (5اللَِّو َوَذُروا اْلبَ ْيَع َذِلُكْم َخي ْ

 ألنها ٠ٓس جمل٧ُ ٠ٔ٣س البُٕ ٛهل ًصر ال٠ُاغ؟
ً
 الهبت محطمت أًوا

ُٕ الخٌبت( مٌطزة في ٤ِاهذ الٔلت)وهي الاوـ٘ا٨ ًٓ اللالة وجو الجىاب: ئشا

 الهبت صر ال٠ُاغ، وئلم ج٥ً موٌطزة كاضث مىخ٠وت لم ًصر ال٠ُاغ.

الٔلت هي و (،2)في الىٜي وؤلازباث (1)أن ٥ًىن مشل الٔلت :ومً ؿطي الخ٥م

 . (3)الجالبت، والخ٥م َى اإلاجلىب للٔلت

 لها. (1
ً
 أي: جابٔا

الٔلت ُوظس الخ٥م وئن اهخٜذ اهخٜى،  ثأي في الٔسم وؤلاًجاز، ٛاشا ُوظَس  (2

م الخمط ٛاهه مٔلل باإلػ٦اض،   بٔلت واحسة، ٣خحٍط
ً
صا ئن ٤ان الخ٥م مٔلال َو

 
ً
ت مُٔىٍت مجها اهخٜاء بٔلل ٛاهه ال ًلعم مً اهخٜاء ٓل أما ئشا ٤ان الخ٥م مٔلال

خل اإلألىم  الخ٥م، ٤ال٠خل ٛاهه ًجب بؼبب الطزة والعها بٔس ؤلاحلان ٟو

ا. حَر  ٗو

 دط.م مخخابٔان ال ًى٧ٜ أحسَما ًٓ آلا ٛالٔلت والخ٥ (3
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  (االستصحاب ) 

وأما الخِط وؤلاباحت ٛمً الىاغ مً ٠ًى٨: ئن ألاؿُاء ٓلى الخِط ئال ما أباحخه 

ٔت  .الـَط

ًُ ٛان لم ًىظس   ٔت ما ًس٨ ٓلى ؤلاباحت  ى الخِط في الـَط  . (1)خمؼ٧ باألكل َو

ى أن ألاكل في ألاؿُاء ئال ما  ،ٓلى ؤلاباحت : أنهاومً الىاغ مً ٠ًى٨ بوسٍ، َو

 .(2)حٍِط الـْط 

ْل ُأِحلَّ َلُكُم َيْسأَُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ َلُهْم قُ  چوزلُل َصا ال٠ى٨:  ٟى٨ هللا حٔالى:  (0

 [3: ]املائدة چ الطَّيَّْباتُ 

 ٟالىا: ٛالؼإا٨ ًٓ الخال٨ ًس٨ ٓلى أن ألاكل الخِط.

ُقْل ُأِحلَّ َلُكُم چل٥ً الجىاب ٓلى َصا الاػخسال٨ في جخمت آلاًت حُض ٟا٨ هللا حٔالى: 
  چ  الطَّيَّْباُت 

 وألازلت ٓلى شل٧ ٣شحرة مجها: (2

َماِء  ُىَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما ِفي اْْلَْرضِ  چٟى٨ هللا حٔالى:  َجِميًعا ثُمَّ اْستَ َوى ِإَلى السَّ
 [٦٥: البلزة] چ(65َفَسوَّاُىنَّ َسْبَع َسَماَواٍت َوُىَو ِبُكلّْ َشْيٍء َعِليٌم )

ىله  ِإنَّ َأْعَظَم اْلُمْسِلِميَن ِفي اْلُمْسِلِميَن ُجْرًما، َمْن َسَأَل َعْن َأْمٍر َلْم ُيَحرَّْم، َفُحرَّْم »: ملسو هيلع هللا ىلصٟو
 ]متفم عليه[ «ْسأَلَِتوِ ِمْن َأْجِل مَ 

صا الطأي َى الطاجر ل٠ىة أزلخه ووهىحها.  َو

 ٌُ  (.2عي)ٓىس ٓسم السلُل الـط  (1)ؼخصخب ألاكلومٔجى اػخصخاب الخا٨: أن 

ى ؤلاباحت (1  َو

م أو ٣طاَت أو وظىب أو اػخحباب. (2  السا٨ ٓلى جحٍط
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 مشا٨:

 لى ػأ٨ أحسَم ًٓ حُىان مٔحن َل َى حطام أم حال٨؟

 لألكل.الجىاب: ئلم ٥ً
ً
مه، ٟلىا: َى حال٨ اػخصخابا  ً مٔىا زلُل ٓلى جحٍط

 و٣صل٧: لى ػأ٨ أحسَم: َل ًجب ٓلّي ٣صا؟

ى ٓسم الىظىب.  ٛالم ٠ًم ٓىسها زلُل الىظىب، اػخصخبىا ألاكل َو
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 ) ترتيب األدلة (

ُُ ( 1:)وأما ألازلت ٓلى  (4)، واإلاىظب للٔلم(3)مجها ٓلى الخّٜي  (2)٠سم الجليّ ٛ

 .  (8)ٓلى الخٜي (7)ٓلى ال٠ُاغ، وال٠ُاغ الجليّ  (6)، والى١ٌ(5)اإلاىظب للًِ

ٌُ  (9)ظس في الى١ٌٛان وُ   . (11)وئال ِٛؼخصخب الخا٨ (11)ر ألاكل٘حّ ما 

 ٌٔجي ئشا حٔاضهذ. (1

 أي: الصي اجطخذ زاللخه. (2

لٝ في زاللخه. أي: الصي (3
ُ
 ادخ

 مشا٨:

٠سم اللّٜ اإلاؼخ ٠سم الىم ٓلى الِاَط، ٍو ٔمل في مٔىاٍ الخ٠ُ٠ي ٓلى اللّٜ ًُ

 اإلاؼخٔمل في مٔىاٍ اإلاجاظي.

 جط.ا٤اإلاخى  (4

 ٤اآلحاز. (5

 أي ال٥خاب والؼىت. (6

ظمٕ ٓلحها، ٠٣ُاغ ألاولى. (7
ُ
خه أو أ

َّ
ل ِٓ ّم ٓلى 

ُ
 ما ه

 ا٨:شم

.
ّ

ٚ
ُ
 ُٟاغ هطب الىلس ألبُه ٓلى ٟىلهما: أ

ُاغ ئحطاٞ ما٨ الُدُم ٓلى أ٤له.  ٟو

يبٌذ ٓلخه، (8
ُ
ى: ما اػخ  به أو الساللت.٠٣ُاغ الـ َو

 ال٥خاب والؼىت. (9

ى ؤلاباحت. (11  َو

ى ألاكل ٣ما َمّط. (11  َو
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 ) شروط المفتي (

  (1:)ومً ؿطي اإلاٜتي
ً
 بال٠ٜه أكال

ً
 (2)أن ٥ًىن ٓاإلاا

ً
ا ٓط  (3)ٛو

ً
 (4)، دالٛا

 
ً
 .  (5)ومصَبا

 ًُ  بما 
ً
ا حخاط ئلُه في اػخيباي ألاح٦ام مً وأن ٥ًىن ٤امل آلالت في الاظتهاز، ٓاٛض

ت الطظا٨ (7)ل٘توال (6)الىحى وجٜؼحر آلاًاث الىاضزة في ألاح٦ام وألادباض  (8)ومٔٛط

 . (9)الىاضزة ٛحها

 اإلاجتهس اإلاٌل١، ألهه ال ًٜتي ئال َى ٓىس ٣شحر مً الٔلماء. (1

 بأكى٨ ال٠ٜه. (2
ً
 أي: ٓاإلاا

 بمؼاةل ال٠ٜه. (3
ً
 أي: ٓاإلاا

 بالخالٚ بحن ال٠ٜهاء، ألهه مً لم ٌٔٚط الخالٚ لم ٌٔط  (4
ً
 ٚأي: ٥ًىن ٓاإلاا

ه  بما ٟس ًذٟط
ً
ٜتى ئشا ُُ  .ؤلاظماْ، وػ

 له. (5
ً
 مجها مصَبا

ً
 واحسا

ً
 أي: ٌؼخٌُٕ الترظُح بحن أٟىا٨ ال٠ٜهاء مخذصا

طاب. ألن (6  اإلأاوي جذخلٝ بادخالٚ ؤلٓا

 ألهه ال ًٜهم هلىق ال٥خاب والؼىت مً ًجهل الل٘ت. (7

 بالطواة،  (8
ً
ا  في الخصخُح والخؤُٝ، بل ًجب أن ٥ًىن ٓاٛض

ً
ٛال ٥ًىن م٠لسا

 إلا٠بى٨ ضواًخه مجهم واإلاطزوز.ا

ٜت (9 ًُ  ى بما ًذالٜها.حتى ال 
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 ) شروط المستفتي (

 .  (3)في الٜخُا (2)، ٠ُٛلس اإلاٜتي(1)ومً ؿطي اإلاؼخٜتي: أن ٥ًىن مً أَل الخ٠لُس

 ًُ  (.5)ٟبى٨ ٟى٨ ال٠اةل بال حجت :والخ٠لُس(، 4)٠لسولِؽ للٔالم أن 

 ٌؼمى ج٠لُس ملسو هيلع هللا ىلصٛٔلى َصا ٟبى٨ ٟى٨ الىبي  
ً
ٟبى٨  :ومجهم مً ٟا٨: الخ٠لُس(، 6)ا

 (.7)ٟى٨ ال٠اةل وأهذ ال جسضي مً أًً ٟاله

ٌُ (8)٤ان ٠ًى٨ بال٠ُاغ ملسو هيلع هللا ىلص يٛان ٟلىا: ئن الىب   ؼّم ، ُٛجىظ أن 
ً
ى ٟبى٨ ٟىله ج٠لُسا

(9). 

 أَل الخ٠لُس: َم دالٚ أَل الاظتهاز. (1

٠لس  (2 ًُ ى مً ظمٕ اللٜاث ٛاإلاؼخٜتي لِؽ له أن   .اإلاخ٠سمتاإلاٜتي ٠ٍٛ َو

 ألاحىا٨ جذخلٝ. أي في ٟى٨ اإلاٜتي ٠ٍٛ ال في ٛٔله، ألن (3

، ل٥ً  اظتهازٍ ئلىئشا اظتهس في مؼألت ٛلِؽ له أن ًتر٢   (4
ً
ٗحٍر اجٜاٟا

الخالٚ ئشا لم ًجتهس بٔس، واللىاب: ئشا لم ًخم٥ً مً الاظتهاز ولم ًِهط 

 له الخ٥م ظاظ له الخ٠لُس للوطوضة.

ـتري للم٠لس أن ٌٔٚط السلُل. (5 ٌُ  ٛال 

للها،  ملسو هيلع هللا ىلصن ما ًأحي به الىبي أل  (6 ِٓ مً ألاح٦ام ًجب ألادص بها زون ش٣ط زلُلها أو 

 في هٜؼه.  ملسو هيلع هللا ىلصالىبي  ٟى٨  أن ٓلى شل٧ ووضز
ٌ
 حجت

 أي: َل ٟاله بسلُل أم باظتهاز ضأي؟ (7

 أي باالظتهاز ُٛما لم ًىَح ئلُه ُٛه. (8

 ألهىا ال ؤلم مأدص ٟىله، َل َى بىحي أم باظتهاز ضأي؟ (9
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 ) االجتهاد (

، ٛاإلاجتهس ئن ٤ان ٤امل آلالت في (1)ٛهى بص٨ الىػٕ في بلٖى ال٘طن :وأما الاظتهاز

، ٛان اظتهس في الٜطوْ ٛأكاب ٛله أظطان، وئن اظتهس ٛحها وأدٌأ ٛله (2)الاظتهاز

ًُ (، 4). ومجهم مً ٟا٨: ٤ل مجتهس في الٜطوْ ملِب (3)أظط ٠ا٨: ٤ل وال ًجىظ أن 

ب أَل الواللت ملِ (5)مجتهس في ألاكى٨ ال٥المُت ب، ألن شل٧ ًإزي ئلى جلٍى

. وزلُل مً ٟا٨: لِؽ ٤ل مجتهس في  (6)مً الىلاضي واإلاجىغ وال٥ٜاض واإلالخسًً

، ٟىله 
ً
، ومً اظتهس وأدٌأ (7)مً اظتهس وأكاب ٛله أظطان ":  ملسو هيلع هللا ىلصالٜطوْ ملِبا

  ملسو هيلع هللا ىلص. وظه السلُل أن الىبي (8)"ٛله أظط واحس 
ّ
 أ.ٌ به أدطي .أ اإلاجتهس وكىّ دٌ

 ٖى ال٘طن َى: ئزباث الخ٥م الـطعي اإلاٌلىب.وبل (1

مل ؿسًس. ُه ئؿاضة ئلى أن الاظتهاز ال ٥ًىن ئال ب٦لٜت ومـ٠ت ٓو  ٛو

ا. (2  باللٜاث التي ج٠سم ش٣َط
ً
 أي: مخلٜا

ح ػُص٣ٍط اإلالىٝ  (3 ى مصَب  $ لسلٍُل كٍط ى اللىاب في اإلاؼألت َو ، َو

 ظمهىض ال٠ٜهاء.

وح١ اإلا٠لس َى ما أّزي ئلُه اظتهاز  بىاًء ٓلى أن ح٥م هللا حٔالى في ح١ اإلاٜتي (4

صا ال٠ى٨ مذالٝ للسلُل الى٠لي اإلاص٣ىض وال٠ٔل ٠ًض ي بأن  اإلاٜتي، َو

م.  الخ١ واحس ال ًخٔسز، وئن حٔسز اإلاجتهسون وحٔسزث آضاَؤ

 ال٠ٔاةس. (5

 وألن مؼألت الآخ٠از في مجملها ٌُٟٔت لِؽ ٛحها اظتهاز. (6

 أظٌط ٓلى اظتهازٍ وأظٌط ٓلى ئكابخه. (7

 ى اظتهازٍ.أظٌط ٓل (8

 .مذٌئئشن اإلاجتهس ملِب أو 

 والحمد هلل رب العالمين.
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